Reglement Overblijf voor Ouders/Verzorgers De Dubbeldekker
Organisatie
Het overblijven wordt georganiseerd door de Stichting Tussenschoolse Opvang Cromstrijen
(STOC).
Doelstelling
Het bieden van een veilige en gezellige opvang voor kinderen tijdens de middagpauze van
de school.
Begeleiding
De begeleiding tijdens het overblijven wordt gedaan door pedagogisch medewerkers van de
van de STOC en vrijwilligers (overblijfkrachten). Er wordt een overblijfkracht- kind ratio van 1
op 10 voor kinderen in van groep 1 t/m 3 en 1 op 12 kinderen voor de groep 4 t/m 8
gehanteerd met een minimum van twee overblijfkrachten.
Eten en drinken
De kinderen nemen zelf eten en drinken mee van huis. SKOC/STOC en school staan achter
een gezond voedingsbeleid. Om die reden is het meenemen van snoep en snacks niet
toegestaan. Een gezond extraatje mag natuurlijk wel, bijv. fruit.
Heeft u eten en/of drinken wat gekoeld moet worden, dan kunt nu gebruik van de koelkast
van de STOC. U kunt het (de) lunchpakketje(s) in de groene bakken deponeren. Een
overblijfkracht neemt de bakken mee naar de overblijfruimte.
Overblijf ruimte (binnen en buiten)
De overblijf wordt gedaan binnen in school. Alle kinderen eten in de aula van school. De
kinderen gaan na het eten buiten spelen op het schoolplein. De kinderen van groep 1 en 2
spelen aan de kant van het verkeersplein. Vanaf groep 3 mag het hele schoolplein gebruikt
worden om te spelen, behalve het gedeelte waar het fietsrek zich bevindt.
Planning, aan- en afmelden
We vragen aan de ouders op te geven welke dag(en) de kinderen gebruik zullen maken van
de overblijf. Op deze dagen rekenen wij op deze kinderen.
Aan- en afmelding gaat via het ouderportaal of via de overblijftelefoon.
Aanmelden voor een incidentele overblijf dag
Via het ouderportaal : https://skoc-kinderopvang.flexkids.nl of via het antwoordapparaat
op nummer 650028 (tot uiterlijk 8.30 uur op de dag dat opvang gewenst is)
Aanmelden voor een vaste overblijf dag
Via het ouderportaal : https://skoc-kinderopvang.flexkids.nl
Afmelden voor een overblijf dag
Via het ouderportaal : https://skoc-kinderopvang.flexkids.nl of via het antwoordapparaat
op nummer 650028 (tot uiterlijk 8.30 uur op de dag dat opvang niet gewenst is)

Wijzigingen die tijdig (zie boven) zijn doorgegeven kunnen diezelfde dag ingaan. Een kind
dat zonder afmelding afwezig is wordt gerekend als aanwezig, bijzondere omstandigheden
(buiten de verantwoordelijkheid van de ouder) daargelaten. Dit betekent dat voor deze dag
betaald moet worden.
Aan- en afmeldingen kunnen alleen worden doorgegeven door de ouders en niet door de
kinderen.
Het is van belang dat het adres en noodnummers van ouders/verzorgers bekend zijn bij de
overblijf. Er is met de school afgesproken dat de overblijfkrachten gebruik maken van deze
gegevens. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit kenbaar maken bij de
coördinator STOC.
Bereikbaarheid coördinator
Voor vragen die niet met de overblijfkrachten besproken kunnen worden, kunt u terecht bij
coördinator TSO van de SKOC, Mw. de Groot. Het telefoonnummer is 650028/650020.
Kosten en betaling*
De kosten van het overblijven bedragen € 2,60 per overblijfbeurt indien u het kind tot
maximaal 1 week van te voren opgeeft voor de overblijf. Dit geldt dus ook voor overblijf op
vaste dagen die gelijk voor een jaar worden vastgelegd (zie ook aan/afmelden)
Voor een incidentele overblijfbeurt die binnen een week wordt aangevraagd, bedragen de
kosten € 2,75. U kunt uw kind aanmelden tot 8:30 uur op de dag van de overblijf. Dit kan via
het ouderportaal of anders telefonisch. Meldt u uw kind aan na 8:30 uur of vergeet u het kind
aan te melden, dan wordt er € 2,85 in rekening gebracht. U betaalt alleen voor afgenomen
overblijfdagen. Meldt u het kind tijdig af, dan hoeft u ook niet te betalen voor de
overblijf.
De betaling voor de overblijf vindt achteraf plaats: maandelijks ontvangt u rond de 2e van de
maand een factuur in het ouderportaal waarin de afgenomen overblijfbeurten (per dag/week
gespecificeerd) staan vermeld. De factuur wordt rond de 6e van de maand geïncasseerd.
Bent u het niet eens met de incasso, dan kunt u deze altijd storneren. Wij verzoeken u dan
wel een mail naar ons te sturen (info@skoc-kinderopvang.nl)
* prijzen 2016/2017
De werkwijze en afspraken voor de kinderen
o De kleuters worden door de overblijfkracht opgehaald uit de klas.
o
o

o
o
o
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De kinderen van groep 3 t/m 8 verzamelen zich in de hal van de school en worden
door een overblijfkracht begeleid naar de overblijfruimtes, beneden in de aula.
De kinderen gaan aan tafel zitten en er wordt gezamenlijk gegeten. Op tafel staan
mandjes waarin afval/rommel van het eten in gelegd kan worden. Er wordt uitsluitend
in de daarvoor bestemde ruimte gegeten en niet in de school of op het plein.
De kinderen mogen tijdens het eten niet lezen of met speelgoed spelen.
Het is niet toegestaan om onder het eten met mobieltjes te spelen.
Eten wordt niet weggegooid. Als er iets over is wordt dat mee teruggenomen naar
huis.
De overblijfkrachten zien erop toe dat de kinderen elkaar met respect behandelen.
Pestgedrag ten opzichte van andere kinderen of de overblijfbegeleiders wordt niet
getolereerd. Kinderen worden onmiddellijk op dergelijk gedrag aangesproken.
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Iedereen blijft aan tafel totdat de overblijfkracht aangeeft dat de kinderen van tafel
mogen opstaan.
Na het eten kunnen de kinderen hun tanden poetsen.
Na het eten kunnen de kinderen kiezen of ze binnen of buiten willen spelen (in
overleg met de overblijfkracht i.v.m. toezicht).
Het buitenspelen gebeurt op de pleinen van de school (zie overblijfruimtes)
Zodra de pleinwacht van de Dubbeldekker aanwezig is wordt het buiten
speelmateriaal verzameld en door de leidster mee naar binnen genomen.
De kleuters worden door de overblijfkracht weer naar de klas gebracht.
Tijdens het overblijven is het niet toegestaan om :
o in de gangen of lokalen van de school te blijven;
o zonder toestemming het plein te verlaten (ook niet om even een bal o.i.d. te
halen);
o te spelen tussen de fietsen op het plein;

Op de overblijf hanteren we de regels van NAR. We zijn Netjes, Aardig en Rustig op de
overblijf.
Overblijven en relatie school
Overblijven valt onder verantwoordelijkheid van de school, die dit uitbesteed heeft aan
STOC. Tussen de overblijfkrachten en de leerkrachten van de Basisschool zijn afspraken
gemaakt t.a.v. het corrigeren van kinderen die zich niet aan de regels houden:
- De overblijfkracht bespreekt het probleem eerst met het betreffende kind.
- Als dat onvoldoende helpt volgt een gesprek van de overblijfkracht met de ouder(s).
- Bij herhaling spreekt de coördinator TSO met de ouders
- Indien dit ook niet tot verbetering leidt kan de ouders worden verzocht om de leerling
niet meer te laten overblijven.

