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Beleidsplan overblijfmogelijkheden op de Zevensprong 
2006-2007 
 
 
Hoofdstuk 1. Inleiding 
 
Toekomstvisie overblijven op de zevensprong. 
 
Op basisschool de Zevensprong wordt al jaren overgebleven. Dit werd en wordt nog steeds 
met veel enthousiasme door diverse ouders gedaan. Ook het coördineren en de financiën 
wordt door 2 ouders gedaan. De kinderen vinden het leuk om bekende ouders te zien tijdens 
het overblijven en de ouders vinden het leuk om hun eigen kind met de klasgenootjes op een 
andere manier te leren kennen. De Zevensprong is dan ook in de gelukkige omstandigheid dat 
er op dit moment voldoende overblijfkrachten zijn om de kinderen een gezellige en 
ontspannen overblijftijd te bezorgen en ook de veiligheid te kunnen geven die ze in de 
thuissituatie gewend zijn. 
 
Daarom heeft de Zevensprong er voor gekozen om op dezelfde voet door te gaan, zoals zij de 
afgelopen jaren het overblijven hebben geregeld. Wel zullen er organisatorisch enkele dingen 
worden aangepast en verbeterd om het overblijven een professionelere uitstraling te geven en 
om ook de ouders van wie hun kind of kinderen overblijven een duidelijk beeld te geven wat 
hun kind meemaakt tijdens het overblijven. Ook willen we er voor gaan zorgen dat er een 
goede communicatie en terugkoppeling met de leerkracht is, zodat bij problemen de 
leerkracht of de overblijfkracht op de hoogte is van de problemen met een kind. 
 
Bij die professionalisering komen ook nog diverse andere zaken kijken, zoals het opleiden 
van de overblijfkrachten, zijn er overblijfkrachten met EHBO-diploma’s en wie is waar 
verantwoordelijk voor.  Overblijven en een calamiteitenplan. Dit zijn zaken waar we het 
komende jaar hard aan gaan werken om het voor de kinderen nog beter, duidelijker en veiliger 
te maken. Ook willen we bij voldoende animo thema-avonden organiseren voor 
overblijfkrachten en ouders van overblijfkinderen. 
 
Bij een professionalisering komen natuurlijk ook de kosten aan de orde en deze zullen we 
voor het komende schooljaar wel moeten verhogen. Daarnaast ontvangt de school van het 
ministerie van onderwijs een extra financiële impuls voor de tussenschoolseopvang om de 
overblijfkrachten te kunnen bijscholen of om het overblijven beter te organiseren. 
 
Natuurlijk willen wij ook via diverse wegen maar vooral digitaal laten zien hoe wij als 
basisschool scoren met de professionalisering van de tussenschoolse opvang. Dit zullen wij in 
de loop van volgend jaar via de site www.overblijfkeurmerk.nl aan u bekend maken. 
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Hoofdstuk 2.  
 
De Kwaliteit: wat is een goede tussenschoolse opvang. 
 
 
Hoe moeten de overblijfkrachten omgaan met de kinderen? 
 
Het is gewenst dat overblijfkrachten affiniteit hebben met de kinderen op de zevensprong. Zij 
moeten de kinderen welkom heten tijdens het overblijven, individuele aandacht en voldoende 
emotionele ondersteuning geven. Zij moeten ook conflictsituaties kunnen hanteren en weten 
hoe te handelen en dit met de overblijfcoördinator en leerkracht naar een goede oplossing 
kunnen leiden. Uiteraard met behulp van coördinator, leerkracht en directie. 
De overblijfkrachten moeten met diverse leeftijdsgroepen om kunnen gaan, maar er wordt 
naar gestreefd de voorkeur van de groep te realiseren. Aangezien zij zich dan ook zekerder 
voelen in deze groep kinderen.  
Ook moeten ze activiteiten kunnen aanbieden en begeleiden voor diverse leeftijdsgroepen, 
zowel binnen als buiten de school. 
Zij moeten op de hoogte zijn van het schoolreglement. En bekend zijn met de wijze waarop de 
school met de kinderen wenst omgaat. 
 
 
Opleidingseisen voor de overblijfkrachten en coördinator. 
 
Alle overblijfkrachten moeten in de loop van het schooljaar 2006-2007 een cursus 
“verantwoord overblijven”en indien nodig herhalingscursussen volgen. Deze cursussen zullen 
door de coördinator worden geregeld. Invalkrachten en nieuwe overblijfkrachten moeten door 
de coördinator (of een door haar aangewezen persoon) goed worden ingewerkt en begeleidt. 
De coördinator zal ook een voor haar relevante cursus moeten gaan volgen. Wij willen er naar 
streven om alle overblijfkrachten een cursus te laten volgen of indien zij al een cursus gevolgd 
hebben een vervolgcursus te laten doen. Ook willen wij er voor zorgen dat de 
overblijfkrachten een BHV-cursus volgen. In mei zal er een inventarisatie zijn welke 
overblijfkrachten er voor deze cursus worden uitgenodigd. Deze cursus zal 1 maal per jaar 
rond september/oktober gegeven worden en zal ieder jaar worden herhaald. Ook nieuwe 
overblijfkrachten kunnen aan deze cursus deelnemen. De organisatie voor deze BHV-cursus 
is in handen van de directie van de Zevensprong en zal gelijktijdig met de leerkrachten 
worden georganiseerd. Tijdens het overblijven, zal er altijd een BHV-er of EHBO-er 
aanwezig zijn. 
 
 
Regels tijdens het overblijven 
 
De kinderen op de zevensprong gaan om 12.00 onder begeleiding van een overblijfkracht naar 
de voor hen bestemde lokalen(groepen) en zullen daar na het opzeggen van een gebedje 
(kinderen die daar niet aan mee willen/kunnen doen zijn wel even stil) hun meegenomen 
boterham en drinken nuttigen. Diegene die eerder klaar zijn mogen een boekje lezen tot meer 
dan de helft klaar is. Daarna mogen deze kinderen onder begeleiding van een overblijfkracht 
naar buiten of bij slecht weer binnen een spelletje pakken. 
De achtergebleven kinderen worden geholpen door de andere achtergebleven overblijfkracht. 
Wel is de regel dat de kinderen maximaal een half uur de tijd krijgen om te eten en te drinken. 
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Daarna gaan ook deze kinderen naar buiten of gaan binnen spelen. Om 12.55 worden de 
kinderen van de onderbouw naar binnen gebracht. De middenbouw en bovenbouw gaan als de 
bel gaat met alle andere kinderen naar binnen. 
Bij het buitenspelen gelden er diverse regels die in een bijlage bij dit beleidsplan worden 
toegevoegd. 
Voor het buitenspelen hebben de kinderen de beschikking over, speciaal voor het overblijf 
gekochte materialen, zoals stepjes, springtouw, krijtjes en nog veel meer materialen. Indien 
het slechtweer is zijn er diverse spelletjes, tekenmateriaal en voor verschillende leeftijden 
video’s te gebruiken. Op de locatie de Heuvel hebben we de beschikking over een heel 
overblijflokaal. Hier willen wij diverse spellen organiseren, zoals tafeltennis, tafelvoetbal, 
darten en nog andere leuke bezigheden. 
 
 
Bezettingsgraad van de overblijfkrachten 
 
Op dit moment hebben wij zestien overblijfkrachten en vijf reserve-overblijfkrachten. Zij 
werken gemiddeld een maal in de week en enkele van hen worden tweemaal in de week 
ingezet. De regel van de school is dat men een kind op de Zevensprong moet hebben om ook 
overblijfkracht te worden. Op enkele uitzonderingen na die ons afgelopen jaren zijn 
bijgesprongen om het overblijven te kunnen continueren. I.v.m. een tekort aan 
overblijfkrachten. Dit zijn ouders die recentelijk of een aantal jaren geleden hun kinderen op 
de Zevensprong hebben gehad, dus redelijk bekend met de regels van de Zevensprong.  
Deze overblijfkrachten hebben zeer veel ervaring en zullen nog zolang zij het willen en nodig 
zijn, als overblijfkracht werkzaam blijven. Maar zodra er zich nieuwe overblijfkrachten met 
kinderen op school aanmelden zullen deze ouders een stapje terug moeten doen. 
De bezettingsgraad is op de Zevensprong zo geregeld dat er per vijftien kinderen een 
overblijfkracht aanwezig is. Dit geldt niet voor de onderbouw daar staan altijd twee 
overblijfkrachten op een groepje van circa vijftien kinderen. Wel hebben de overblijfkrachten 
van verschillende groepen contact met elkaar en vangen elkaar op bij calamiteiten. De 
kinderen die buitenspelen krijgen toezicht door minimaal twee overblijfkrachten en na een 
half uur ook door een of twee leerkrachten, zij zullen om uiterlijk 13.00 aanwezig zijn op het 
schoolplein en bij de Heuvel voor de school. De verantwoordelijkheid ligt vanaf dat moment 
bij de leerkrachten en dienen de overblijfkrachten er alleen nog voor te zorgen dat de 
overblijfkinderen rond 13.10 naar binnen gaan. 
 
 
Beschikbare ruimten voor het overblijven 
 
Voor verschillende groepen wordt er gebruikt gemaakt van diverse lokalen in de school en 
moet het mogelijk zijn om alle kinderen aan een voor hun lengte geschikte stoel en tafel te 
laten eten. Verder zijn er voldoende toiletten en mogelijkheden om de handen te wassen. Bij 
erg slecht weer is het in de school toegestaan de onderbouw in het sport/spellokaal te laten 
spelen. Wel lettend op de voor dit lokaal geldende regels en niet met al te veel kinderen te 
gelijk. 
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Gegarandeerde veiligheid tijdens het overblijven 
 
Wij hebben op dit moment een vrij goed sluitende kinderregistratie, en de ouders worden 
gewaarschuwd als een kind zonder opgave van redenen afwezig is? Wel moet er nog worden 
gewerkt aan een voor de school geldend calamiteitenplan/ontruimingsplan. Zodat ook de 
overblijfkrachten weten hoe te handelen bij calamiteiten/ontruimen. In september/oktober 
2006 zal er een eerste oefening worden gehouden tijdens de overblijftijden. Dit zal in 
aansluiting zijn op het voor de Zevensprong geldende noodplan. In de periode daarvoor zal 
het noodplan aan alle overblijfkrachten worden toegezonden en moeten zij na het lezen een 
protocol tekenen. Het noodplan ligt op een vaste plaats bij de registratiemappen en in ieder 
lokaal hangt een map hoe te handelen bij calamiteiten. Wel hebben de overblijfkrachten als 
taak tijdens de ontruiming of calamiteit, de kinderen op een veilige verantwoorde manier naar 
een veilige afgesproken plaats te begeleiden en zich daar te melden volgens het noodplan. 
In de kinder-registratiemappen zitten lijsten waarop de voedsel-allergieen en medicijngebruik 
van de kinderen staan vermeld. Ook moet bij de coördinator bekend zijn hoe een kind met een 
bepaald gedragsprobleem op sociaal of emotioneel vlak omgegaan moet worden. Zodat zij 
betreffende overblijfkracht kan inlichten over dit bepaalde gedrag. 
 
 
Beschikbaarheid spelmateriaal 
 
De overblijfcoördinator zorgt voor voldoende spelmateriaal voor alle leeftijden. Dit geldt voor 
zowel buiten als binnen. De overblijfkrachten dienen de materialen regelmatig te controleren 
op veiligheid en dienen ervoor te zorgen dat het halen en brengen van het materiaal ordelijk 
verloopt en er tevens voor zorgen dat de kinderen alles opruimen en netjes in de kast terug 
plaatsen. Kapot of incompleet materiaal dient te worden verwijderd en daarvan een melding 
maken bij de coördinator. Zij kan de materialen dan weer aanvullen. Het speelgoed wordt 
regelmatig gecontroleerd op veiligheid en bij aanschaf wordt rekening gehouden met 
veiligheid en leeftijd van de kinderen. 
 
 
 
Eten en drinken van de kinderen 
 
De kinderen nemen zelf eten en drinken mee en de overblijfkracht heeft de taak om toe te zien 
of de kinderen een groot deel van het meegenomen eten hebben opgegeten/gedronken. Het is 
niet de taak van de overblijfkracht om het kind te leren eten, dat is en blijft de taak van de 
ouder zelf. 
Wel is het op de school het advies geen snoep mee te geven, maar dit blijft natuurlijk een zaak 
van de ouder om dit wel of niet toe te staan. Een gezonde traktatie is natuurlijk altijd 
toegestaan. 
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Hoofdstuk 3. De financiën: wat mag het overblijven kosten. 
 
 
Hoogte ouderbijdrage 
 
De hoogte van de ouderbijdrage was afgelopen jaar 1.60 euro per kind per keer en zal voor 
het schooljaar 2006. De factuur wordt achteraf om de twee maanden naar de ouders 
toegezonden of met het oudste kind meegegeven. Bij tijdige afmelding wordt het 
verschuldigde bedrag in mindering gebracht. Wanneer een kind niet is afgemeld worden deze 
kosten gewoon doorberekend. Op de Zevensprong bestaat er geen korting bij een meermalig 
gebruik of bij meerdere kinderen uit een gezin. Betaling dient binnen 30 dagen te geschieden. 
Naast deze eigen bijdrage ontvangt de school ook tot 2009 jaarlijks een extra subsidie van 
18.89 euro per kind. Naast de al bestaande subsidie voor het organiseren van cursussen. De 
MR zal erop moeten toezien dat deze extra subsidie alleen voor de TSO zal worden gebruikt. 
 
De extra aan/afmeldingen zullen voor het schooljaar 2006-2007 geschieden via E-mail en nog 
het eerste halfjaar via het bekende telefoonnummer (antwoordapparaat). Deze zal in de loop 
van dat jaar als het via E-mail goed loopt komen te vervallen. Wel dienen de e-mailberichten 
voor 09.30 uur op de dag waarvoor de af/aanmelding geldt binnen te zijn. Anders worden zij 
niet meer meegenomen. Op deze manier kunnen de kinderen ruim van tevoren worden af of 
aangemeld. 
 
 
Vergoeding overblijfkrachten 
 
De vergoeding voor de overblijfkrachten zal voor volgend school 12,50 euro per keer 
bedragen en wordt er niet meer dan twee keer per week door eenzelfde overblijfkracht 
overgebleven in verband met de maximale vrijwilligersvergoeding. Ook zal in het schooljaar 
2006-2007 er een vrijwilligerscontract worden opgesteld met de overblijfkrachten om ook dit 
inzichtelijk te maken. Voor de twee ouders die de coördinatie en financiën regelen geldt een 
andere vergoeding. Zij ontvangen gezamenlijk circa 10 euro per uur. Zij zorgen voor een 
goede kinder/overblijfkrachtadministratie en moeten financiële verantwoording afleggen aan 
het bestuur van de school of de medezeggenschapsraad. 
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Hoofdstuk 4. De organisatie: wie gaat het overblijven verzorgen. 
 
 
Professionele organisatie voor kinderopvang door vrijwilligers. 
 
De continuïteit en kwaliteit zullen gegarandeerd worden door directe betrokkenheid van de 
overblijfkrachten en coördinator. Er zal regelmatig naar nieuwe overblijfkrachten worden 
gezocht zowel via de schoolinfo als persoonlijke contacten. Ook proberen wij het voor de 
overblijfkrachten zo aantrekkelijk mogelijk te maken door middel van vergoeding, scholing, 
thema-avonden en natuurlijk gezelligheid. Wij blijven er naar streven om het voor de 
kinderen nog beter en leuker te organiseren, zodat zij zich thuis voelen tijdens het overblijven 
op de Zevensprong.  
 
 
Overlegmogelijkheden met alle betrokkenen 
 
De overlegmogelijkheden zullen voor het komende schooljaar frequenter plaatsvinden. Zowel 
met overblijfkrachten als met directie van de school en ook tijdens de 
medezeggenschapsraadsvergaderingen zal regelmatig informatie worden gegeven. 
Voor volgend schooljaar 2006-2007 willen we ook de tijd voor aanvang van het overblijven 
verschuiven naar 11.50 om de bijzonderheden en notities goed door te geven. Dit zal vooral 
gelden voor het overblijven op de Zevensprong.  
Voor de locatie de Heuvel heeft de coördinator geregeld telefonisch contact met 
overblijfkrachten daar.  
Eenmaal per jaar organiseren we voor alle overblijfkrachten een etentje. Dit om ook op een 
ander moment dan met de kinderen, met elkaar in contact te komen en een goede band te 
vormen. Voor de kerstvakantie is er nog een bijeenkomst bij de coördinator thuis en krijgen 
alle overblijfkrachten een kleine attentie. 
De overige bijeenkomsten met overblijfkrachten zullen op de school plaatsvinden. De 
overblijfcommissie bestaand uit vier personen zal indien nodig meerdere malen per jaar 
bijeenkomsten houden. De coördinator heeft daarnaast regelmatig overleg met de directie van 
de Zevensprong.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 



 
Hoofdstuk 5. De uitvoering regelen. 
 
 
 
Het schoolbestuur heeft samen met alle betrokkenen besloten om volgend schooljaar het 
overblijven te organiseren zoals het de laatste jaren is georganiseerd. Het schoolbestuur heeft 
tot nu goede ervaring met de manier waarop het de afgelopen jaren is gegaan. Wel zullen er 
op diverse punten wat organisatorische zaken moeten worden aangepast en verbeterd om het 
overblijven op de Zevensprong te kunnen blijven realiseren en op een verantwoorde wijze te 
blijven doen.  
Het schooljaar 2006-2007 zal dan ook in het teken staan om het overblijven te 
professionaliseren, d.m.v. scholing en bijsturen overblijfkrachten, verbeteren van de 
samenwerking met schoolbestuur en overblijfkrachten en coördinator. Calamiteiten en 
ontruimingsplan doortrekken naar het overblijven. De organisatie helder maken voor de 
ouders van de overblijfkinderen. Duidelijke overblijfregels voor alle betrokkenen ten behoeve 
van de ruimtes en materialen en overige zaken die met het overblijven verbonden zijn.  
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Hoofdstuk 6. Evaluatie/scorelijsten. 
 
 
In de loop van het schooljaar 2006-2007 zullen wij evalueren hoe en wat men nog kan 
verbeteren aan het overblijven op de Zevensprong . Dit zal resulteren in een scorelijst waarin 
het schoolbestuur aan kan geven hoe het er op de zevensprong tijdens het overblijven aan toe 
gaat en aan welke eisen het overblijven, voldoet en waar nog aan gewerkt dient te worden. 
Aan de hand van overblijfkeurmerk-formulieren met 50 aandachtspunten kan men zelf 
controleren of de basis van een professionele tussenschoolse opvang op de zevensprong 
aanwezig is. Deze zelfevaluatie is verdeeld in vijf onderdelen, namelijk verzorging, ruimte en 
spel, personeel en groepssamenstelling, communicatie en financiën. Deze scorelijst zal in 
februari 2007 voor de eerste maal worden ingevuld en ieder jaar rond dezelfde periode 
worden aangepast 
Zo kunnen alle betrokken partijen zien hoe de Zevensprong zijn overblijf geregeld heeft. 
Ook zal er meer informatie op de site van de Zevenprong komen te staan m.b.t. het 
overblijven. 
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