
Stichting Overblijf Gein 
 

Woudrichemstraat 3-5  
1107 NE Amsterdam 

Tel. 06-13715198 
 

Overblijfreglement van de Stichting Overblijf Gein op de 

1
e
 Katholieke Montessoribasisschool “De Regenboog” 

 

1  Algemeen 
 
• De overblijf wordt georganiseerd door de Stichting Overblijf Gein. Deze regeling bepaalt 

de gang van zaken wat betreft het overblijven van leerlingen in de middagpauze.  

• Aan het begin van elk schooljaar worden alle ouders/verzorgers door middel van deze 
Overblijfregeling op de hoogte gesteld van de gang van zaken bij het overblijven en de 
hieraan verbonden kosten. Deze kosten worden elk jaar door het bestuur vastgesteld 
en aan de ouders bekend gemaakt.   

• Wijzigingen die gedurende het schooljaar worden aangebracht in de Overblijfregeling 

worden via de Prisma medegedeeld.  

• De ouders/verzorgers van de kinderen die van de overblijfregeling gebruik maken, 

dienen de regels te respecteren.  

• Deze regeling is vastgesteld door de Stichting Overblijf Gein. Iedere wijziging 

of aanvulling behoeft instemming van het bestuur van de Stichting.  

• In geval van geschil over de overblijfregeling beslist het bestuur van de Stichting.  
 

2  Inschrijven en wijzigingen doorgeven 
 
De Stichting Overblijf Gein is verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van uw kind 

tijdens de overblijf. Om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen is het belangrijk dat 

iedereen zich aan de regels houdt met betrekking tot het inschrijven en het aan- en afmelden 

van kinderen. 
 

Inschrijven 
 
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een inschrijfformulier waarop u de dagen 

kunt aangeven waarop uw kind moet overblijven. Door het formulier te ondertekenen gaat u 

akkoord met onze regels. Het formulier levert u in bij de overblijfcoördinator. 
 

Blijvende wijziging doorgeven 
 
Wanneer u tijdens het jaar de vaste overblijfdagen van uw kind wilt veranderen dan moet 

u opnieuw een inschrijfformulier invullen. Dat is dus hetzelfde formulier als het formulier 

waarmee u uw kind voor de eerste keer heeft aangemeld voor de overblijf. U kunt een 

formulier vragen aan de overblijfcoördinator of het uitprinten vanaf de website. 
 

Eenmalige wijzigingen doorgeven 
 
Als uw kind een dag niet komt overblijven wanneer hij of zij dat normaal wel doet, moet u dat 

tijdig doorgeven. Dat geldt ook wanneer uw kind wel moet overblijven op een dag hij of zij 

dat normaal niet doet. 
Het doorgeven van eenmalige wijzigingen kan op twee manieren:  

1. Een mutatieformulier invullen. Er ligt altijd een stapeltje bij de hoofdingang van 
de school. Doe het formulier vóór 11.30 uur in de brievenbus van de overblijf.  

2. Bellen naar de Stichting Overblijf Gein: 06-13715198.. Op de voicemail kunt u 
de wijziging(en) doorgeven. Ook dit moet u voor 11.30 uur doen.  

Wanneer uw kind ziek is en u heeft dat al aan de school doorgegeven, hoeft u geen 

melding meer te doen bij de Stichting Overblijf. 
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Wat gebeurt er als u te laat aan- of afmeldt? 
 
• Wanneer u uw kind te laat afmeldt voor de overblijf (na 11.30 uur op de dag zelf) brengen 

wij de strip toch in rekening. Wanneer u uw kind te laat aanmeldt voor de overblijf 

brengen wij een extra strip in rekening. In totaal betaalt u dan dus 2 strippen. Als het 

nodig, is krijgt uw kind op school dan wat te eten en drinken.   
• Indien een kind dat niet hoeft over te blijven pas na 12.15 uur wordt opgehaald, wordt dit 

kindwel genoteerd als een overblijvend en wordt er een strip van zijn strippenkaart 

afgeschreven.  
 

3  Betaling 
 
De overblijfkosten dienen vooruit te worden betaald. U kunt de strippen voor de 

overblijf kopen op school op maandagochtend (losse verkoop) of overmaken op: 
 

giro 5004684  
t.n.v. Stichting Overblijf Gein  Amsterdam 
onder vermelding van de naam van uw kind en de klas (bv. 2.1) 

  
Kinderen van de dienstdoende overblijfkrachten zijn vrijgesteld van overblijfkosten. 
 
Als de strippenkaart bijna vol is geven we het kind een briefje mee. U wordt verzocht om in 

dag geval binnen enkele dagen geld voor nieuwe strippen over te maken, of ze op 

maandagochtend op school te kopen.  
Bij niet tijdige betaling ontvang u per brief een oproep tot betaling van de Stichting Overblijf 

Gein. Indien aan deze oproep geen gehoor wordt gegeven, kan uw kind worden uitgesloten 

van de overblijf. 
 

4  Overblijftijden 
 
De overblijftijd is voor de overblijvende kinderen van 12.00 uur tot 12.55 uur en wordt als volgt 

onderverdeeld: 
Onderbouw: eten van 12.00 uur – 12.30 uur, daarna gelegenheid tot spel t/m 12.50 uur. 
Middenbouw: “ “ 12.00 uur – 12.20 uur “ “ “ “ 12.55 uur. 

Bovenbouw: “ “ 12.00 uur – 12.20 uur “ “ “ “ 12.55 uur. 
 
De kinderen dienen om 12.00 uur met hun tas, jas en schoenen in de groep aanwezig te zijn. 

De leerkracht heeft de kinderen reeds opdracht gegeven om hun broodtrommel en beker klaar 

te zetten op het tafeltje waaraan het kind gaat eten.  
Om 12.50 / 12.55 uur, na het buitenspelen, gaan de kinderen weer naar hun eigen 

lokaal, waar de leerkracht vanaf 12.55 uur de verantwoording overneemt. 
 

5  Gedragsregels tijdens de overblijf 
 
Om de overblijf goed te laten verlopen, zodat het voor zowel de overblijfkracht als het kind 

gezellig is, hanteren wij een aantal gedragsregels. De belangrijkste zijn: 
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• Luisteren naar de overblijfkracht   
• Niet rennen en schreeuwen op de gang   
• Niet vechten   
• Goed luisteren naar de aanwijzingen of opmerkingen van de overblijfkracht.   
• Netjes doen met het speelgoed, zowel bij het binnenspelen als bij het 

buitenspelen, de spullen hoeven niet stuk.  

• Doe je best om een gezellige overblijver te zijn.  
 

3.1 Huisregels tijdens het eten  
 
De normale regels van thuis aangaande het netjes eten e.d., gelden ook op school. Verder 

geldt: 
• Etenswaren worden alleen aan tafel gegeten.   
• Het kind dient minstens 1 boterham op te eten en zijn / haar drinken op te drinken.   
• Niet opgegeten etenswaren worden weer mee terug naar huis genomen en niet in 

de prullenbak gegooid.  

• Tijdens de overblijf mag niet worden gesnoept.  
 
De Stichting of de school verstrekken normaal gesproken geen eten of drinken. 
 
Kinderen die klaar zijn met eten, dienen rustig te blijven zitten, tot iedereen klaar is en ze 

gezamenlijk naar buiten kunnen. Na het eten bergen de kinderen hun broodtrommel en beker op 

in hun tas. De tas wordt na toestemming van de overblijfkracht op de kapstok gehangen. 
 
Na de maaltijd wordt er (voor kinderen die dit van huis uit gewend zijn) gelegenheid gegeven 

om tanden te poetsen. De kinderen dienen zelf voor een tandenborstel/tandpasta en 

spoelbeker te zorgen. 
 

3.2 Huisregels na het eten 
 
Bij normaal weer gaan de kinderen bij voorkeur buiten spelen. Zij zitten immers al de gehele 

dag binnen. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen spelletjes doen.  
• Iedere groep heeft de beschikking over een eigen binnenblijf speelgoedbak 

met spelletjes en speelgoed.  

• Andere spullen dan van de overblijfgroep worden niet gebruikt.   
• Rennen en schreeuwen door de school en de klas worden niet toegestaan.  

 
Bij het buitenspelen gelden de volgende regels:  

• De overblijfkinderen maken gebruik van het speciale buitenspelmateriaal van 

de overblijfgroep.  

• De kinderen spelen in principe alleen (onder begeleiding van overblijfkrachten) op de 

speelplaats.  

• De bovenbouw kan gebruik maken van het voetbalveld naast school. Het is alleen 

toegestaan om binnen de hekken te spelen.  

• In de wintermaanden hebben alleen de bovenbouw op maandag en donderdag en 
de middenbouw op dinsdag en vrijdag de keuze of ze gaan tafeltennissen in de 
kleine gymzaal. Per bouwgroep mogen er 3 kinderen naar het tafeltennissen.   

• Gegeven de speelruimte en het aantal kinderen is het niet toegestaan te voetballen 

op het schoolplein.  
 
Voor alle dagen geldt dat tijdens de wintermaanden 3 kinderen per groep na de maaltijd de 

keuze hebben om binnen te blijven spelen in het daarvoor bestemde “binnenblijflokaal”. Voor 
 
 
Overblijfreglement Stichting Overblijf Gein op de 1e Katholieke Montessoribasisschool “de Regenboog” 3/4 



Stichting Overblijf Gein 
 

Woudrichemstraat 3-5  
1107 NE Amsterdam 

Tel. 06-13715198 
 
het “binnenblijflokaal” zijn twee kratten met knutselmateriaal, kleurplaten en 

spelletjes aanwezig. 
 
3.3 Eigen speelgoed en mobiele telefoons 
 
Kinderen nemen geen eigen speelgoed mee. Het gebruik van mobiele telefoons is niet 

toegestaan, ook niet om naar muziek te luisteren. 

  
 

6  Toezicht 
 
In principe heeft elke groep zijn eigen overblijfkracht. In de drukste bouwgroepen zijn er 
twee overblijfkrachten aanwezig. Wanneer er in een groep minder dan 8 kinderen 
overblijven wordt de optie bekeken of de groep over de eigen bouwgroep opgedeeld kan 
worden. Tijdens het buitenspelen houden de overblijfkrachten, verspreid over de 
speelplaats, toezicht op de kinderen.  
In het “binnenblijflokaal” is altijd 1 overblijfkracht aanwezig. 
Bij het tafeltennissen in de winter zijn altijd twee overblijfkrachten aanwezig. De 

overblijfkrachten dragen zorg voor het netjes achterlaten van het lokaal. 
 

 
7  Sancties bij wangedrag 
 
• Bij wangedrag van een kind zal de overblijfkracht te allen tijde de coördinator en 

de groepsleerkracht hierover inlichten.  

• Bij herhaald wangedrag, krijgen de ouders/verzorgers een schriftelijke mededeling van 
de oudergeleding van het Stichtingsbestuur dat hun kind voor een termijn van 3 
maanden wordt uitgesloten van deelname aan het overblijven. (Uiteraard zijn de 
ouders/verzorgers daarvoor al herhaaldelijk door de groepsleerkracht op de hoogte 
gebracht van het gedrag van het kind tijdens het overblijven.)   

• Indien een kind zich tijdens het tandenpoetsen herhaaldelijk misdraagt wordt het kind van 

het tandenpoetsen uitgesloten.  
 
 

8  Vriendelijk verzoek aan de ouders 
 
• (Brood)trommels, bekers, pakjes en tas voorzien van de naam van Uw kind.   
• Pauzehapje en eten voor de overblijf gescheiden verpakken    
• Bij ziekte van een vaste overblijfkracht is het altijd makkelijk om een 

reservegroep overblijfkrachten te hebben. Mocht U incidenteel beschikbaar zijn 

dan kunt U zich hiervoor opgeven bij de overblijfcoördinator.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


