
OVERBLIJFGIDS 

Overblijven op Het Mozaïek 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Deze overblijfgids geeft een indruk hoe het overblijven bij Het Mozaïek is georganiseerd. Verder vindt 
u hier de afspraken en regels tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en het 
overblijfteam. Zo willen we alle kinderen een fijne lunchpauze bezorgen.  
 
 

1. Organisatie 
Het overblijven is in handen van Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) en wordt verzorgd door hun 
pedagogisch medewerkers. Elke vestiging heeft een eigen coördinator, die dagelijks tussen 10.30-
11.30 uur telefonisch bereikbaar is. Bij de coördinator kunnen ouders terecht voor het aan- of 
afmelden en ook voor vragen of opmerkingen over het overblijven. Samen vormen zij het 
overblijfteam. 
 
Contactgegegevens: 

Het Mozaïek, locatie Caspar Fagelstraat 
Coördinator: Hannah Dekker 
T 06-27093076 (tussen 10.30-11.30 uur) 
E hdekker@kinderopvang-plein.nl 
 
Het Mozaïek, locatie Van Alkemadestraat 
Coördinator: Barbara van der Mee 
T 06-21437780 (tussen 10.30-11.30 uur) 
E bvandermee@kinderopvang-plein.nl 

 
2. Doelstelling 

Doel is om leerlingen de mogelijkheid te geven om tijdens de middagpauze op school te lunchen en 
op een ontspannen, plezierige manier te spelen. Uitgangspunten hierbij zijn; 

 Overblijven is vrije tijd van kinderen. 

 Overblijven is prettig; er is een sfeer waarin kinderen zich thuis voelen. 

 Zowel binnen als buiten zijn plekken voor zowel rustige als dynamische activiteiten. 
 Tussen de school en het overblijfteam vindt afstemming plaats over het pedagogisch 

handelen; er zijn van eenduidige afspraken en regels (doorgaande lijn).  

 Tijdens het overblijven is er voor de kinderen een herkenbare structuur om de sociale en 
fysieke veiligheid van de kinderen te kunnen garanderen. 

 
3. Taken en rollen 

De coördinator is verantwoordelijk voor de aansturing van het overblijfteam en is het aanspreekpunt 
voor school en ouders. De coördinator informeert ouders minimaal 4x per jaar over de gang van 
zaken tijdens het overblijven met een nieuwsbrief.   
 
Ieder overblijfteam volgt jaarlijks bij- en nascholing. Iedere overblijfgroep wordt begeleid door één 
pedagogisch medewerker. Ieder overblijf team bestaat uit minimaal 4 medewerkers , zij komen per 
locatie  eenmaal per 6 weken bij elkaar voor overleg.  
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4. Overblijven - structuur 
Om 12.00 uur begeleiden de medewerkers de kinderen uit de klas naar de  overblijfruimte, De 
grotere kinderen komen zelfstandig naar de overblijfruimte. Dit kan de klas zijn of een ruimte van de 
buitenschoolse opvang.  
Het overblijven bestaat uit twee delen; het lunchen in de groep en het buitenspelen op het 
schoolplein. De jongste groepen gaan eerst lunchen en spelen daarna buiten. Bij de andere groepen 
is het precies andersom; zij hebben eerst pauze en gaan daarna lunchen. Zo hebben de kinderen 
meer ruimte om te spelen. 
  
Het overblijfteam houdt bij welke kinderen die dag overblijven. Voor het eten gaan de kinderen 
(indien nodig) naar het toilet en wassen zij hun handen. Ze zoeken een plekje in de groep en pakken 
hun zelf meegebrachte eten en drinken. Er wordt begonnen met een moment van stilte. Daarna eten 
de kinderen gezamenlijk. Tijdens de lunch is het rustig en blijven de kinderen op hun plek zitten. Het 
overblijfteam stimuleert de kinderen om de meegebrachte lunch op te eten. Dit is een stimulans, 
maar heeft geen dwingend karakter. Wat overblijft, gaat weer mee naar huis. Wanneer het eten 
vaker niet op gaat, doet de medewerker een briefje in de broodtrommel voor de ouders, wat de 
reden is dat de lunch niet opgegeten is. Ouders kunnen dan altijd even bellen met de coördinator om 
te overleggen. 
 
In de kleutergroepen wordt tijdens of na het eten een boekje voorgelezen. In de hogere groepen is er 
tijd voor een spelletje, een groepsgesprek of wordt er bijvoorbeeld gedanst op muziek. Na de lunch 
ruimen we samen met de kinderen de groep op, worden de tafe ls nat afgenomen en de vloer 
geveegd. 
 
Na de lunch is er vaak nog tijd voor een spelletje. Voor dit moment zijn er speciale spelletjes. Dit 
maakt het extra leuk om na het eten nog even te spelen. In principe mogen alle kinderen elke dag 
buitenspelen. Wanneer het weer buitenspelen niet toelaat, zijn er gezelschapsspelletjes beschikbaar 
die langer duren. Iedere groep heeft zijn eigen kist met kleurpotloden, spelletjes en boeken.  
 
De kinderen van de groepen 1 en 2 spelen op het kleuterplein of het gedeelte van het schoolplein 
wat voor hen ook bij het buitenspelen gedurende schooltijd voor hen gereserveerd is.  Kinderen van 
de groepen 3 tot en met 8 spelen op het schoolplein.  Er is voor alle groepen een sportkast met 
buitenspelmateriaal als ballen, hockeysticks, hoepels en springtouwen. Bij mooi weer spelen de 
kinderen bovenbouw van locatie Voordijkshoorn onder toezicht van de overblijfmedewerker ook wel 
in de aangrenzende speeltuin. 
 
Elke dag is er tijdens het buitenspelen een sportmedewerker met de kinderen actief aan het sporten. 
De kinderen zijn vrij om hieraan mee te doen. 
 
Om 13.05 uur gaan alle kinderen terug naar hun eigen klaslokaal. De groepsleerkracht is dan al 
aanwezig. Als er tijdens het overblijven bijzonderheden waren, geeft het overblijfteam dit door aan 
de groepsleerkracht. Indien nodig informeert de coördinator ook de ouders van het betreffende kind 
hierover. 
 

5. Afspraken en regels 
Overblijven op school vindt plaats in een veilige en gezellige sfeer. Om de sfeer goed te houden 
worden er met de kinderen afspraken gemaakt en zijn er regels. Deze regels passen ook in de 
schoolregels: Netjes, Aardig, Rustig, Samen.  Voor het overblijven werken we deze regels uit op de 
volgende wijze:  

 We praten met respect tegen en met elkaar.  

 Tijdens het eten is het rustig; er mag uiteraard wel gepraat worden.   

 We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten. 



 We gaan netjes met onze eigen spullen om en met die van elkaar en van school .   

 We ruimen gebruikte spullen op en gooien afval in de prullenbak. (  

 In de gangen lopen we rustig.  
 
  
Ook goed om te weten: 

 Vanaf groep 5 beslissen de kinderen zelf of zij hun jas tijdens het buitenspelen willen 
dragen. 

 Gebruikt uw kind tijdens de lunchpauze medicijnen of heeft het een allergie? Meld dit 
dan bij de coördinator. 

 
6. Als het toch niet goed gaat 

Het overblijven verloopt bijna altijd gezellig en zonder problemen. Toch kan het gebeuren dat een 
kind zich dan niet prettig voelt en dit uit in ongewenst gedrag. Op het moment dat het overblijfteam 
dit bemerkt zal hij/zij hier direct met het kind over in gesprek gaan. Andere kinderen kunnen hier 
namelijk ook last van hebben. Het overblijven is weliswaar goed georganiseerd, maar het is toch 
drukker en vrijer dan de schoolse situatie in het klaslokaal.  
 
Wanneer sprake is van ongewenst gedrag bij een kind waarbij een gesprek of waarschuwing niet het 
gewenste effect heeft, dan stelt het overblijfteam de coördinator hiervan op de hoogte. Deze 
overlegt met de groepsleerkracht. In bijna alle gevallen wordt zo de situatie opgelost. Soms lukt het 
niet om het gedrag van een kind met een gesprek bij te sturen en blijkt het kind gebaat bij extra 
ondersteuning en begeleiding tijdens het overblijven. Het gedragsprotocol biedt voor kinderen, 
ouders, overblijfteam en leerkrachten een duidelijke richtlijn op weg naar gewenst en positief 
gedrag. Het gedragsprotocol staat op de overblijfpagina van de schoolwebsite. Wanneer het gedrag 
van een kind aanleiding geeft om het gedragsprotocol in werking te stellen, dan worden de ouders 
van het betreffende kind hierover altijd persoonlijk geïnformeerd. 
 

7. Inschrijven 
U kunt uw kind inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen. Dit vindt u op de schoolwebsite, 
maar u kunt het formulier ook bij de coördinator, of de management assistent van de school. Er zijn 
geen wachtlijsten voor het overblijven. Kinderen kunnen direct vanaf hun eerste schooldag 
overblijven, mits het inschrijfformulier van tevoren is ingevuld en ingeleverd bij de docent of de 
coördinator.  
 

8. Kosten 
Blijft een kind altijd op dezelfde dagen over, dan is het handig om aan het begin van het schooljaar 
een overblijfovereenkomst af te sluiten. Ouders betalen dan een maandelijks bedrag, gebaseerd op 
40 schoolweken. De kosten voor het schooljaar 2016-2017 zijn:  
 

Aantal overblijfdagen Kosten per maand 

1x per week   8,40 
2x per week 16,80 

3x per week 25,20 
4x per week 33,60 
Strippenkaart/extra dag 2,86 (per keer) 

 
Voor kinderen die af en toe overblijven is een strippenkaart verkrijgbaar. Een strippenkaart geeft 
recht op 10 keer overblijven en kost €28,60. Ouders ontvangen een factuur voor de aanschaf van een 
strippenkaart.  
  


