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Start 
De overblijfkrachten komen van tevoren op school om de tafels te dekken. 
Een keer per week op maandag zijn er tosti’s. 
Eén overblijfkracht haalt de kinderen uit de lokalen om 12 uur. 
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er 3 overblijfkrachten aanwezig en op vrijdag 1. 
Vooraf hebben we een stilte moment en gelegenheid voor een gebed. 
We wensen elkaar “eet smakelijk’’ toe. 
We doen ons best om samen met de kinderen een gezellige sfeer te creëren. 
 
 
 
Aan tafel 
De kinderen blijven aan tafel tot 12:20 uur. 
Als het weer het toelaat, gaan we buiten spelen onder begeleiding. 
Ook kan het een keer voor komen dat een kind geen trek heeft om welke reden dan ook. De 
overblijfkrachten zullen u dit laten weten door een briefje bij te sluiten. We weten dat de ouders het op 
prijs stellen dat de kinderen opeten wat ze mee krijgen. Mochten zich er problemen voor doen dan 
zullen de overblijfkrachten de ouders hiervan op de hoogte houden. 
 
 
Rooster overblijfkrachten 
Rooster voorschoolse opvang 
Maandag, dinsdag,woensdag, donderdag en vrijdag verzorgt Jacoba Schaap de voorschoolse 
opvang. Bij ziekte of afwezigheid van Jacoba Schaap vervangen Mara Stam en Regina Koller haar. 
Rooster tussen-schoolse-opvang 
Op maandag zijn de overblijfkrachten:Mara Stam, Martje Hoeksema en Ria Slopsema. 
Inval overblijfkracht: Jacoba Schaap. 
Op dinsdag:Mara Stam, Kees Werkman en Wilma van Dijken. 
Inval overblijfkracht: Regina Koller. 
Op donderdag: Kees Werkman, Ellen Stouwie, Jacoba Schaap, Regina Koller 
Inval overblijfkracht: Mara Stam. 
Op vrijdag: Jacoba Schaap. 
Inval overblijfkracht: Mara Stam en Regina Koller. 
 
 
Inschrijfboek voorschoolse en tussenschoolse opvang 
Het inschrijfboek voor voorschoolse en tussenschoolse opvang ligt op de kapstok in de 
hal van de bovenbouw. In situaties waarbij u niet in de gelegenheid bent om naar school 
te komen, kunt u vanaf volgend schooljaar tot uiterlijk een dag vooraf tot 20.00 uur  
bellen met Jacoba Schaap. Afgelopen jaar is het meermalen gebeurd dat er te laat mutaties werden 
doorgegeven aan de coördinator overblijf. Ook stonden er kinderen, die toch overbleven niet in het 
boek vermeld. Dit jaar zijn we gestart met een voorschoolse opvang vanaf zeven uur. Dit wordt nog 
nader geëvalueerd. Op dit moment is nog niet duidelijk of het wordt gecontinueerd. 
 



 
Betaling 
De betalingen voor VSO en TSO blijven gelijk aan het vorige jaar. 
Eerste kind uit een gezin: €1,50 
Tweede kind en derde kind uit een gezin: €1,00 
 
 
Financiën 
De organisatie via een aparte bankrekening verloopt voor ouders en penningmeester 
naar wens. De bedragen worden echter niet door iedereen op tijd overgemaakt. De inkomsten 
bestaan uit de bijdragen voor de opvang. De uitgaven zijn: personeelskosten (opvang, vergaderen, 
verklaringen van goed gedrag, presentje); administratiekosten; aanschaf/vervanging materialen. 
Verwarming, verlichting en extra schoonmaak is voor rekening van de school en wordt niet 
doorberekend. 
Om goed overzicht te houden, krijgen ouders een rekening van de penningmeester Jacoba 
Schaap via de mail voor de herfst-, kerst-, krokus-, mei- en zomervakantie. 
 
 
Overblijven en spelen op het plein tussen-de-middag 
Gezien het aantal kinderen dat overblijft, is het voor een goed overzicht wenselijk dat de 
groep niet wordt uitgebreid met kinderen die geen gebruik maken van het overblijven. 
De kinderen die geen gebruik maken van het overblijven, worden tussen-de-middag 
vanaf 13 uur weer op het plein verwacht. Vanaf dat tijdstip loopt er ook een leerkracht 
op het plein om toezicht te houden. Dit voorkomt spanningen tussen kinderen die 
overblijven en niet overblijven. De overblijfkrachten zijn tot 13 uur alleen 
verantwoordelijk voor de overblijfkinderen. 
 
 
 
Overleg 
Vier keer per jaar in de maanden september, december, maart en juni vergaderen we 
onder leiding van de locatiecoördinator. De locatiecoördinator verzorgt de agenda en Wilma 
van Dijken is notulist. Aan de orde komen o.a.: Sfeer in de groep; organisatie; leiding; 
aanschaf materiaal; aanbod speelgoed binnen/buiten; administratie bijdragen en 
suggesties voor verbetering. 
 
 
Aanmelding overblijfkracht 
Mochten er belangstellenden onder u zijn om te willen overblijven, of weet u mensen die 
er belangstelling voor hebben? 
Laat het mevr. R. Spoelman, onze locatiecoördinator, weten. 
 
 
Vragen 
Tijdens het schooljaar kunt u altijd met uw vragen bij één van de overblijfkrachten 
terecht. 
 
 
Namens de overblijfkrachten, 
Jacoba Schaap, coördinator overblijf en penningmeester 
15 juni 2015. 


