
Reglement Overblijven openbare Daltonschool De Horst 

 
Apeldoorn, juni 2013 

 
Wie is voor wat verantwoordelijk? 

1. De overblijfkrachten dragen zorg voor een verantwoorde overblijfgelegenheid. 
School stelt ruimte(s), zowel binnen als buiten, beschikbaar en zorgt voor voldoende 
toezicht. 

2. School sluit een WA-verzekering af voor al degenen die verantwoordelijk kunnen 
worden gesteld voor schade gedurende het overblijven. 

 
 
Hoe is het overblijven georganiseerd? 

1. Het toezicht op de leerlingen wordt uitgeoefend door overblijfkrachten die hiervoor 
een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding bedraagt € 8,00 per keer. Betaling vindt 
maandelijks plaats. De overblijfcoördinator ontvangt tevens een vergoeding van € 
8,00 per week voor de extra werkzaamheden als coördinator. 

2. Het aantal overblijfkrachten is gerelateerd aan het gemiddeld aantal leerlingen dat 
per dag gebruik maakt van de overblijfvoorziening. Er zal naar worden gestreefd om 
1 overblijfkracht per 10 leerlingen in te zetten. Hiervoor is een roulatierooster 
opgesteld, waarin ook is voorzien in reserve overblijfkrachten. 

3. Van de leerlingen en overblijfkrachten wordt verwacht dat zij de gedragsregels en 
omgangsvormen hanteren die op de school gebruikelijk zijn. 
Op de Horst hanteren we zowel de Kanjerregels als de Daltonregels zoals hieronder 
omschreven:  

Tijdens de Kanjertraining gaan we uit van de volgende Kanjerregels: 

 We vertrouwen elkaar  

 We helpen elkaar  

 Niemand speelt de baas  

 Niemand lacht uit  

 Niemand doet zielig 

 We hebben plezier samen 

 We werken samen 

 We doen mee 

Daltonregels van de Horst: 

- Wil ik meedoen aan een spel, dan regel ik dat zelf wel; 

- Als ik ergens mee stop, dan ruim ik het natuurlijk ook zelf op; 

- Als ik de oplossing niet vind, dan vraag ik het aan een ander kind; 

- Ik werk rustig en stil, dus geen ge-ren en geen gegil; 

- Ik maak een plan, en kijk of het kan. 
 

4. Er geldt wederzijds (overblijfkracht en overblijfcoördinator) een opzegtermijn van 1 
maand met betrekking tot het beëindigen van de werkzaamheden van de 



overblijfkracht. Zwaarwegende redenen kunnen aanleiding zijn voor de 

overblijfcoördinator om, zonder in achtneming van de opzegtermijn, de 
werkzaamheden van de overblijfkracht te beëindigen.  

5. Een overblijfkracht is in de regel verbonden aan school middels een (klein) kind op 
Daltonschool de Horst. Alleen in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de 
schooldirectie kan hiervan worden afgeweken. 

6. De overblijfkracht kan cursussen volgen voor overblijfouders. De kosten voor 
cursusgeld zijn voor rekening van de MR, die vooraf goedkeuring dient te verlenen 
voor het volgen van de cursus. 

7. Wanneer een overblijfkracht om wat voor reden dan ook niet kan overblijven kan 
zij/hij vervanging regelen met een andere overblijfkracht uit het team (de lijsten met 
namen en telefoonnummers van het overblijfteam is bij het rooster gevoegd). Lukt 
het niet om een vervanger uit het overblijfteam te regelen dan stelt de 

overblijfkracht de overblijfcoördinator hiervan op de hoogte en wordt er gekeken 
naar andere mogelijkheden (bijvoorbeeld een leerkracht of een voor het overblijven 
geschikte kandidaat die niet lid is van het overblijfteam). 

8. Op school en tijdens het overblijven wordt de Nederlandse taal gevoerd, zowel met 
de kinderen als tussen overblijfkrachten onderling.  

 
Welke taken hebben de overblijfkrachten? 

1. de leerlingen in de gelegenheid te stellen om in rust de lunch te gebruiken; 
2. ervoor te zorgen dat de ruimtes die gebruikt worden voor de overblijfvoorziening 

zodanig zijn ingericht dat de leerlingen op een hygiënische en verantwoorde wijze 
hun lunch kunnen gebruiken. Na de lunch zorgen overblijfkrachten ervoor dat de 
ruimtes die zijn gebruikt weer netjes worden achtergelaten. De volledige 

werkzaamheden worden door de overblijfkrachten gezamenlijk in overleg met school 
uitgevoerd; 

3. de leerlingen, onder hun direct toezicht, de gelegenheid te geven om zowel in de 
beschikbare ruimte binnen het gebouw als buiten op het schoolterrein te spelen;  

4. de leerlingen desgewenst te stimuleren tot en te ondersteunen in hun spel of andere 
bezigheden; 

5. bij verjaardagen een ansichtkaart uit te schrijven voor de leerlingen; 
6. kent het overblijfreglement en de omgangsregels van school, en probeert deze 

tijdens het overblijven na te leven; 
7. kent het meest recente document “handleiding overblijfouders de Horst” en gebruikt 

deze handleiding naar eigen inzicht en in overleg met andere overblijfouders bij het 
uitvoeren van de overblijf taken; 

8. komt geregeld, strevend naar 3 à 4 x per jaar, bijeen voor (werk) overleg ten behoeve 
van een optimale uitvoering van werkzaamheden; 

9. dagelijks een overzicht bij te houden welke leerlingen gebruik hebben gemaakt van 
de overblijfvoorziening;  

10.  bij problemen die ontstaan bij het overblijven contact opnemen met de 
desbetreffende leerkracht (wanneer nodig ook overleg met overblijfcoördinator) en 
niet door middel van sancties proberen het probleem zelf op te lossen. 

  
 



De overblijfkrachten zijn bevoegd: 

1. desbetreffende ouders en leerkracht(en) te informeren over het gedrag van 
leerlingen dat een belemmering vormt bij de gewenste uitvoering van de 
overblijfvoorziening; 

2. de MR voor te stellen om een leerling tijdelijk niet meer toe te laten tot de 
overblijfvoorziening op grond van het onder 1 genoemde; 

3. om in overleg te komen tot de aanschaf van klein materiaal (speel-,schrijf-, en 
plakmaterialen etc.). 

 
 
Abonnement overblijven: 

1. Een abonnement geldt voor een schooljaar (ca. 40 weken) of een schoolkwartaal (10 
weken).  

2. Toelichting prijzen abonnement per schooljaar:  
 

 Abonnement  Prijs  jaarabonnement  Prijs 
kwartaalabonnement 

1 dag per week €   50,00 € 12,50 

2 dagen per week € 100,00 € 25,00 

3 dagen per week € 150,00 € 37,50 

4 dagen per week € 200,00 € 50,00 

 
3. Betaling vindt vooraf plaats per jaar of per kwartaal op rekening 42.83.99.134 t.n.v. 

Overblijven Daltonschool De Horst. De bedragen dienen ieder jaar uiterlijk op  
1 september, 1 december, 1 februari en 1 mei te zijn bijgeschreven. 

4. Indien u voor meerdere kinderen tegelijk betaalt, verzoeken wij u om bij het 
betalingskenmerk per kind de naam en groep aan te geven. 

5. Per gezin betaalt u voor maximaal 3 kinderen. Vanaf het vierde kind is het overblijven 
gratis. Wij verzoeken u alle kinderen te vermelden op het inschrijfformulier, ook als 

er meer dan 3 kinderen overblijven. 
6. Het inschrijfformulier voor het overblijven is te downloaden via de website van 

openbare Daltonschool De Horst of te verkrijgen bij de leerkrachten. Het formulier 
kan gemaild worden naar de administratie van het overblijven 
(j.m.tuinstra@kpnmail.nl) of is in te leveren bij de leerkracht van de leerling. De 
leerkracht zal dit formulier inleveren bij de administratie van het overblijven.  

7. De opzegtermijn van het abonnement is 1 maand. Zonder opzegging wordt het 
abonnement steeds stilzwijgend verlengd tot de leerling aan het einde van groep 8 

de school verlaat. In dat geval stopt het abonnement automatisch. 
8. Indien een leerling incidenteel afwezig is, in verband met bijvoorbeeld ziekte, 

feestdagen of vakantie, vindt er geen restitutie van abonnementskosten plaats. 
9. Overblijfouders die vast op het rooster staan mogen hun kind (eren) gratis laten 

overblijven op diezelfde vaste overblijfdag. Deze dag stellen zij samen met de 
coördinator vast vanaf het moment dat zij lid worden van het overblijfteam. De 
andere dagen die zij niet staan ingeroosterd betalen zij ofwel via een abonnement 
ofwel via een los abonnement. Zodra er structurele veranderingen plaatsvinden in 
het rooster of het overblijven van het/de kind (eren) zal er mogelijk een nieuwe 

mailto:j.m.tuinstra@kpnmail.nl


afspraak gemaakt worden tussen overblijfouder en overblijfcoördinator. Indien een 

overblijfouder extra overblijft omdat een andere overblijfouder is verhinderd, dan 
vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats en worden geen kosten voor los 
overblijven in rekening gebracht. Verrekening van los overblijven van kinderen van 
overblijfouders vindt aan het eind van het schooljaar plaats, tenzij het openstaande 
bedrag meer dan € 20 bedraagt. 

 
Incidenteel overblijven: 

1. De kosten voor het incidenteel overblijven bedragen € 2,00 per dag per kind. 
2. Voor het incidenteel overblijven zal vooraf een tegoed van minimaal € 20,00 (voor 10 

keer) worden overgemaakt op rekeningnummer 42.83.99.134 t.n.v. Overblijven 
Daltonschool De Horst onder vermelding van de naam en de groep van het kind. Voor 
zover dit tegoed niet verbruikt is blijft het geldig totdat uw kind(eren) openbare 

Daltonschool De Horst definitief verla(a)t(en). Het overgebleven tegoed kan dan op 
verzoek teruggestort worden op uw bankrekening. 

 
 
Taken en bevoegdheden van de overblijfcoördinator: 
Taken: 

1. het bijhouden van de administratie van de inkomsten middels het innen van de 
overblijfkosten voor ouders (overblijfcoördinator);  

2. De financiële administratie zorgvuldig te controleren.  
3. Regelmatig overleg voeren met de overblijfkrachten over het functioneren van de 

overblijfvoorziening; 
4. geregeld, strevend naar 3 à 4 x per jaar, bijeenkomsten te organiseren voor (werk) 

overleg ten behoeve van een optimale uitvoering van werkzaamheden (denk aan 
vergaderingen, intervisie bijeenkomsten, cursussen voor het hele team); 

5. uitgaven te doen, die verbonden zijn aan het overblijven, en dit kunnen 
verantwoorden naar de MR. Hieronder vallen zowel uitgaven voor middelen tijdens 

het opverblijven als het uitbetalen van de vergoeding voor overblijfkrachten.  
6. de MR te informeren over eventuele veranderingen tijdens het overblijven. 
7. Klachten van ouders te behandelen met betrekking tot de overblijfvoorziening; 
8. De ouders tenminste eenmaal per jaar te informeren over het overblijven in de 

praktijk, de administratieve en financiële situatie van de overblijfvoorziening; 
9. Een inhoudelijk en financieel jaarverslag op te stellen; 
10. Met school tijdig te overleggen over zaken die de uitvoering van een verantwoorde 

overblijfvoorziening belemmeren. 

 
Bevoegdheden: 

1. Overblijfkrachten aan te stellen en te ontheffen van hun functie; 
2. De hoogte van de vrijwilligersvergoeding van de overblijfkrachten vast te stellen; 
3. Over te gaan tot het aanschaffen van duurzame gebruiksvoorwerpen, spelmaterialen 

en het doen van andere investeringen ten behoeve van de overblijfvoorziening; 
4. Leerlingen de toegang tot de overblijfvoorziening tijdelijk te weigeren. De ouders 

worden vooraf schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld van deze beslissing. 



Voorafgaand aan de beslissing zal door de overblijfkrachten met de ouders overleg 

worden gepleegd. 

 

 

Overblijven op de Horst: informatie voor overblijfouders 
(Juni 2013) 

 
Inleiding 
Het uurtje overblijven is voor de kinderen een uurtje pauze. Het is daarom de bedoeling dat het 
overblijven en het (buiten)spelen ontspannen en gezellig verloopt.  
 
Als overblijfteam willen wij uitstralen dat we toegankelijk zijn voor de kinderen en hun ouders en dat 
we plezier hebben in ons werk. 
 
Om het gezellig te houden, is een aantal spelregels opgesteld. Kinderen, ouders en overblijfouders 
weten zo wat de afspraken zijn. Daarbinnen blijft dan de ruimte om op een leuke en voor iedereen 
prettige manier de pauze door te brengen.  
We houden daarbij de omgangsregels aan die overal op school gelden: 

Vanuit de Kanjertraining gaan we uit van de volgende Kanjerregels: 

 We vertrouwen elkaar  

 We helpen elkaar  

 Niemand speelt de baas  

 Niemand lacht uit  

 Niemand doet zielig 

 We hebben plezier samen 

 We werken samen 

 We doen mee 

Daarnaast zijn er de Daltonregels van de Horst: 

- Wil ik meedoen aan een spel, dan regel ik dat zelf wel; 

- Als ik ergens mee stop, dan ruim ik het natuurlijk ook zelf op; 

- Als ik de oplossing niet vind, dan vraag ik het aan een ander kind; 

- Ik werk rustig en stil, dus geen ge-ren en geen gegil; 

- Ik maak een plan, en kijk of het kan. 
 
Dagen 
De dagen dat de kinderen kunnen overblijven, zijn:  
 
Groep 1 t/m 4: maandag, dinsdag, donderdag 
Groep 5 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 
Kosten 
€ 1,25 per keer bij een vast contract. Bij een los contract € 2,00 per keer. 
 
Marja Tuinstra coördineert de financiën (de contracten en het uitbetalen van de overblijfouders: € 
8,00 per keer).  
 



Goed om te weten voor overblijfouders 
Zorg dat je er om 11.55 u bent. Voordat het overblijven begint, kun je dan je naam aankruisen in de 
rode map, de groepen verdelen, de mappen pakken, en eventueel water koken voor de cup-a-soup 
(voor groepen 5 t/m 8, alleen als het erg koud is). 
 
In de kast in het kamertje van Frits liggen de overblijfmappen. Deze mag je gewoon pakken (een van 
de overblijfouders doet dit). Je bent zelf verantwoordelijk voor het aankruisen wanneer je aanwezig 
bent. Dus als je jezelf niet hebt aangekruist kan er geen betaling plaatsvinden. Ook zet je voor die dag 
OM (overblijfmoeder) achter de naam van je kind(eren). Om 13.00 uur legt een van de ouders de 
mappen weer terug en kan de deur dicht.  
 
De blauwe map is de administratie voor de groepen 1 t/m 3 (najaar) en 1 t/m 2 (voorjaar). 
De rode map is de administratie voor de groepen 4 t/m 8 (najaar) en 3 t/m 8 (voorjaar). 
 
Per groep moet minstens één overblijfouder de cursus voor overblijfouders gevolgd hebben. 
Hiervoor kun je je opgeven. Alle cursussen (ook kinder-EHBO, communicatie en spel tijdens TSO) 
worden gegeven op het ROC en is voor overblijfouders gratis. Meer informatie hierover kun je krijgen 
van de coördinator. Overblijfouders hebben een proefperiode van twee maanden. De coördinator 
beslist over het al dan niet doorgaan met overblijven. 
 
Om te blijven leren en ontwikkelen als overblijfouder houdt de coördinator een of twee maal per jaar 
een ontwikkelgesprek. Tijdens dat gesprek kun je als overblijfouder zelf aangeven waar je mee zit, 
waar je jezelf in ontwikkelen (wat jij beter wilt doen) en kijk je samen met de coördinator hoe je dat 
wilt/kunt doen.  
 
Nieuw: De coördinator organiseert in 2013 een intervisie bijeenkomst voor geïnteresseerde 
overblijfouders (ROC cursus op maat). Tijdens deze bijeenkomst kunnen overblijfouders zelf een 
(overblijf) situatie inbrengen welke dan wordt besproken met als doel van elkaar te leren en nieuwe 
inzichten te krijgen in het overblijven (zodat we hier ook eenduidiger in kunnen zijn). 
 
Op dit moment zijn we bezig met een protocol voor eerste hulp. De afspraak nu is dat als het nodig is 
er eerst door de overblijfouder hulp wordt geboden. Zo nodig ligt er een verbanddoos in de kast in 
het lokaal van de kleuters en in de kamer van Frits. Is er meer hulp nodig dan wordt de BHV-er 
(bedrijfshulpverlener) van school erbij gehaald wordt. Op dit moment zijn Ingeborg (directeur) en 
Marcella (leerkracht groep 7/8) opgeleid tot BHV-er.  
In geval van ongelukken (wonden, vallen etc.) moet de overblijfouder na het overblijven altijd even 
contact hierover hebben met de leerkracht van het kind.  
 

 
Gang van zaken 
 
Groep 1 t/m 3 
12:00 
De kinderen van groep 1, 2 en 3 komen zelfstandig om 12.00 uur naar het overblijflokaal toe (waar zij 
bijeen komen verandert door het jaar heen). In de winter is het handig wanneer de kinderen van 
groep 3 hun schoenen / jassen en de overblijfbak meenemen naar het lokaal. De jassen kunnen zij 
tijdens het eten over hun stoel hangen. Alle kinderen moeten aan een tafeltje zitten. De kinderen 
eten hun eten/drinken op terwijl een van de overblijfouders alle kinderen aankruist en de briefjes 
uitschrijft (voor groep 1 en 2 kun je de rode map gebruiken waarin alle kinderen al door de juf zijn 
aangekruist). Denk bij het aankruisen aan: 

- het totaal aantal kinderen onderaan de kolom te noteren; 



- even te controleren of er kinderen jarig zijn die dag (i.v.m. het uitzoeken van een 
ansichtkaart). 

 
Tijdens het aankruisen zorgt de andere overblijfouder er voor dat alle kinderen rustig kunnen eten en 
liefst ook blijven zitten tijdens het eten. Vertel de kinderen eerst even dat ze rustig moeten gaan eten 
omdat je gaat aankruisen. Wil je dat de kinderen naar je luisteren gebruik dan het kleine belletje, 
steek je hand omhoog (kinderen doen dat dan ook) en vertel de kinderen kort wat je van ze wilt: dat 
ze rustig gaan eten – dat je wilt dat ze JA zeggen als je hun naam noemt - dat je wilt dat ze tot 12:15 
blijven zitten etc.). Gebruik het belletje ALLEEN als je wat gaat vertellen! Zodra het aankruisen en 
uitschrijven + uitdelen van de briefjes klaar is (bijv. om 12:15) mogen de kinderen die klaar zijn hun 
trommels/bekers wegleggen. NIET EERDER! En met hun jas aan bij de deur wachten totdat de 
overblijfouder zegt dat de deur open mag en met ze mee naar buiten gaat.  
 
12:15 
Een van de overblijfouders gaat mee naar buiten de ander ruimt op, maakt schoon en zorgt dat de 
overige kinderen hun eten/drinken opeten en ook nog even naar buiten kunnen! Buiten mogen ze 
spelen op het plein, met de spullen uit de overblijfbak voor buiten. Als je ook spullen uit de schuur 
wilt halen, overleg dit dan even met de juf (hoeveel spullen en of wij ze weer zelf moeten 
opruimen!). Op maandag mogen kinderen ook met hun eigen speelgoed/fiets spelen, maar alleen als 
dit geen overlast geeft voor de andere kinderen. Als het regent blijven alle kinderen binnen in het 
halletje. Je kunt dan groepsspelletjes doen (in de kring, liedjes zingen, voorlezen etc.) maar er zijn 
ook spelletjes van het overblijven voor binnen. Probeer het spel rustig te houden, maak hierover 
afspraken met de kinderen voordat ze beginnen met spelen (meestal weten de kinderen zelf heel 
goed welke afspraken zij hierover hebben gemaakt met de juf. Hiernaar kun je ze vragen en ze zullen 
je daar ongetwijfeld mee helpen).  
Overblijfspelletjes voor binnen en buiten liggen in het kamertje links VOOR de klapdeur naar de grote 
hal.  
 
12:50 – 12:55 
Om 12:50 mogen de kinderen weer naar binnen, (liefst nog voor de bel van school gaat om 12:55) 
gebruik de grote bel. Bij het naar binnen gaan de kinderen bij de deur opwachten, ze een voor een, 
rustig, naar binnen laten gaan, evt. kleren laten afkloppen / handen wassen, jas ophangen en ze erop 
wijzen dat ze daarna op hun eigen klas / plek in de kring moeten gaan zitten. Vertel erbij dat je nog 
even komt kijken (en doe dat ook) of iedereen wel netjes zit! Een van de overblijfouders begeleidt 
groep 3 naar de kapstokken / klas en de andere ouder helpt zo nodig de kinderen van groep 1 met 
het ophangen van de jas. Er is dan ook even een overdracht moment: vertel de leerkracht over 
eventuele incidenten. 
 
Groep 4 t/m 8 
12:00 
De groepen 4 t/m 8 gaan om 12:00 eerst eten (waar de kinderen bijeen komen verandert door het 
jaar heen). Er zijn drie overblijfouders. Een van hen (achter haar naam staat een K op het rooster) 
kruist de kinderen aan terwijl de andere twee overblijfouders toezicht houden op de 
overblijfkinderen. Denk bij het aankruisen er aan om: 

- het totaal aantal kinderen onderaan de kolom te noteren; 
- even te controleren of er kinderen jarig zijn die dag (i.v.m. het uitzoeken van een 

ansichtkaart). 
Zodra alle kinderen zijn aangekruist neemt de ouder die aankruist de kinderen die klaar zijn mee naar 
buiten. De andere ouders controleren of alles schoon en netjes is: de kinderen moeten zelf 
opruimen/schoonmaken.  
 
12:15 



Buiten kunnen de kinderen op het grote plein en op het veld spelen. Als ze van het veld/plein afgaan 
(zonder toestemming van de overblijfouders) vallen ze niet meer binnen de verantwoordelijkheid 
van de overblijf en moet de overblijfouder een leerkracht op school erbij halen om het kind weer 
terug te roepen/ouders te bellen. Alleen kinderen van groep 3 en 4 mogen voetballen op het plein. 
Alle andere kinderen moeten op het veld voetballen. Er is buitenspeelgoed voor de kinderen in de 
overblijfbakken (bij de prullenbak in het handenarbeidlokaal). De kinderen zijn zelf verantwoordelijk 
voor het speelgoed, dat wanneer ze het hebben gebruikt het daarna weer terugkomt in de bak. 
Wanneer nodig schaffen we slechts 1 X per jaar nieuw speelgoed aan (meestal met Sinterklaas). 
Ook voor als het regent is er overblijfspeelgoed in de bak in het lege lokaal. Probeer zoveel mogelijk 
rustige spelletjes te kiezen, of te gaan voorlezen. Kinderen mogen geen speelgoed uit de klaslokalen 
halen.  
 
12:45 
De pleinwacht (leerkracht van school) neemt het van de overblijfouders over. Er is dan ook even een 
overdracht moment: vertel de leerkracht over eventuele incidenten. De kinderen verzamelen al het 
speelgoed van het overblijven in de bak en zetten deze weer in het handenarbeidlokaal. 
Kinderen die niet zijn overgebleven mogen tot 12:45 NIET op het plein komen, omdat het overzicht 
dan zoek raakt (spreek ze hier gerust op aan: de kinderen weten het zelf ook!). Als het regent en de 
kinderen zitten in de hal dan mogen ze pas de klas in wanneer de pleinwacht dit aangeeft. 
 
De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen in de winter cup-a-soup maken.  
 
Op vrijdag mogen de kinderen een tosti maken. 
 
 
Brood opeten 
In principe moeten kinderen hun brood opeten en hun drinken opdrinken. Als ze meer dan één 
boterham bij zich hebben en ze hebben niet alles op, is dat een keertje niet zo erg.  
Brood dat overblijft wordt niet weggegooid, maar gaat mee terug in het trommeltje. Zo weten de 
ouders of het kind zich misschien niet zo lekker voelt of teveel brood meekrijgt.  
 
Als kinderen fruit of koekjes mee hebben, is het de bedoeling dat ze eerst hun brood opeten.  
 
Als het kind overblijft op de dag dat het jarig is, krijgt het van ons een ansichtkaart. Er zit een lijst met 
alle verjaardagen per groep in de aankruis mappen. De kaarten liggen in de kast bij Frits.  
 
Afspraken over orde 
Omdat het pauze is, mag het wat rumoeriger zijn dan tijdens de lessen. Kinderen mogen uiteraard 
met elkaar praten. Als ze iets willen zeggen tegen iemand die wat verder weg zit, mogen ze daar naar 
toe lopen. Er wordt niet door de ruimte geroepen of geschreeuwd.  
De overblijfouders houden in de gaten dat het gezellige rumoer niet verandert in vervelend lawaai. 
Eventueel kun je kinderen even apart zetten (of vlakbij jezelf) zodat de rust om te kunnen eten weer 
terugkeert. 
 
Als de overblijfouders gaan staan en hun hand opsteken, moeten de kinderen stil zijn. Het is niet de 
bedoeling dat de overblijfouders moeten schreeuwen om zich verstaanbaar te maken. Bij de kleintjes 
kun je naast je hand opsteken ook een belletje gebruiken, meestal werkt dat goed om de aandacht te 
vragen. Maar gebruik het niet te vaak, alleen als je ook echt iets gaat zeggen. Wacht dan pas met 
praten totdat je de aandacht van alle kinderen hebt EN totdat het stil is. Ga niet schreeuwen, daar 
worden de kinderen alleen nog maar onrustiger door! Spreek de kinderen apart en met hun naam 
aan, ga naar ze toe, sommige kinderen horen je echt niet als je 3 meter van ze vandaan staat! 
 



De kinderen mogen niet aan elkaar plukken of trekken. Tafels en stoelen moeten op vier poten 
blijven staan.  
 
WC 
Kinderen moeten even vragen of ze naar de wc mogen. Niet teveel tegelijk.  


