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Reglement Overblijven openbare Daltonschool De Horst 

Apeldoorn, februari 2016 
 

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 (school blijft eindverantwoordelijk). 

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. 

Tijdens het overblijven wordt toezicht op de kinderen gehouden door 
overblijfouders van school. Zij zorgen voor een veilige, prettige en stimulerende 

sfeer tijdens de overblijflunch. De kinderen eten hun zelf meegebrachte 
lunchpakketje in hun eigen klas en mogen daarna gaan spelen (afhankelijk van 

het weer buiten of binnen, bij voorkeur buiten). Het toezicht op de leerlingen 
wordt uitgeoefend door overblijfkrachten, die hiervoor een vergoeding 
ontvangen.  

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 gemiddeld 1 overblijfkracht per 15 leerlingen in te zetten. Hiervoor 
is een roulatierooster opgesteld, waarin ook is voorzien in reserve 

verblijfkrachten. 
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:  
 

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 geren en geen gegil. 

Ik maak een plan, en kijk of het kan. 
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4. 
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. 
5. 

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

 
Toelichting, prijzen, abonnement en incidenteel overblijven per 
schooljaar: 

Abonnement overblijven: 
 

Abonnement Prijs 
jaarabonnement 

Prijs  
kwartaalabonnement  

1 dag p/w € 50,00 € 12,50 

2 dagen p/w € 100,00 € 25,00 
3 dagen p/w € 150,00 € 37,50 
4 dagen p/w € 200,00 € 50,00 

 

Betaling vindt vooraf plaats per jaar of per kwartaal op rekening  
NL10 ABNA 0428 3991 34 t.n.v. Overblijven Daltonschool De Horst onder 
vermelding van de naam en de groep van het kind. 

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

 
Incidenteel overblijven: 
De kosten voor het incidenteel overblijven bedragen € 2,00 per dag per kind. 

Voor het incidenteel overblijven zal vooraf een tegoed van minimaal € 20,00 
(voor 10 keer) moeten worden overgemaakt op rekeningnummer  

NL10 ABNA 0428 3991 34 t.n.v. Overblijven Daltonschool De Horst onder 
vermelding van de naam en de groep van het kind. (Het is niet de bedoeling dat 
u contant geld aan uw kind meegeeft!) 

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. 
 
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.  

 
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. 
 

Indien een leerling incidenteel afwezig is, in verband met bijvoorbeeld ziekte,  
feestdagen of vakantie, vindt er geen restitutie van abonnementskosten plaats. 
 

 

mailto:j.m.tuinstra@kpnmail.nl
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Indien u voor meerdere kinderen tegelijk betaalt, verzoeken wij u om bij het  

betalingskenmerk per kind de naam en groep aan te geven. 
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. 
 

Welke taken hebben de overblijfkrachten? 
1. 

De leerlingen in de gelegenheid stellen om in rust de lunch te gebruiken in een 
veilige, prettige en stimulerende sfeer; 
2. 

Dagelijks een overzicht bij houden welke leerlingen gebruik hebben gemaakt van 
de overblijfvoorziening;  

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

4. 
Ervoor 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; 

5. 
De leerlingen desgewenst te stimuleren tot en te ondersteunen in hun spel of 

andere bezigheden; 
6. 
Het kennen van het overblijfreglement en de omgangsregels van school, en 

proberen deze tijdens het overblijven na te leven; 
7. 

Het kennen van het meest recente document “handleiding overblijfouders de 
Horst” en deze handleiding gebruiken naar eigen inzicht en in overleg met 
andere overblijfouders bij het uitvoeren van de overblijftaken; 

8. 
Geregeld bijeenkomen, strevend naar 2 à 3 keer per jaar, voor overleg ten 

behoeve van een optimale uitvoering van de werkzaamheden; 
9. 
Bij problemen die ontstaan bij het overblijven contact opnemen met de  

desbetreffende leerkracht (wanneer nodig ook overleg met 
overblijfcoördinator(en)) en niet door middel van sancties proberen het probleem 

zelf op te lossen. 
10. 
Er geldt wederzijds (overblijfkracht en overblijfcoördinator(en)) een opzegtermijn 

van 1 maand met betrekking tot het beëindigen van de werkzaamheden van de  
overblijfkracht. Zwaarwegende redenen kunnen aanleiding zijn voor de  

overblijfcoördinator(en) om, zonder in achtneming van de opzegtermijn, de  
werkzaamheden van de overblijfkracht te beëindigen.  
11. 

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. 
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12. 

Wanneer een overblijfkracht om wat voor reden dan ook niet kan overblijven kan  
zij/hij vervanging regelen met een andere overblijfkracht uit het team 

(persoonlijk of via de overblijfgroeps-app) Lukt het niet om een vervanger uit het 
overblijfteam te regelen dan stelt de overblijfkracht de overblijfcoördinator(en) 
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). 

13. 
De overblijfkrachten zijn bevoegd: 

- A. desbetreffende ouders en leerkracht(en) te informeren over het gedrag 

van leerlingen dat een belemmering vormt bij de gewenste uitvoering van 
de overblijfvoorziening; 

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

- C. om in overleg te komen tot de aanschaf van klein materiaal 

(speel,schrijf, en plakmaterialen etc.). 
14. 

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.  
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. 
 
 

 
 

 
 


