Stichting Overblijven
Basisschool Franciscus Bunde
Huishoudelijk Reglement
1. De Stichting Overblijven Basisschool Franciscus Bunde bestaat sinds
augustus 1982.
2. Bij een openstaande vacature wordt er gezocht naar een geschikte
kandidaat.
3. De Basisschool Franciscus te Bunde is verplicht, op grond van artikel 28
van de Wet op het Basisonderwijs, de leerlingen in de gelegenheid te
stellen de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de
school te laten doorbrengen.
4. De kosten die de stichting heeft komen voor rekening van de ouders die
hun kinderen laten overblijven. Zie voor de actuele organisatie en tarieven
bijlage 5: actuele tarieven en vergoedingen
5. Het overblijven gebeurd in zeven groepen, te weten; groep 1&2, groep 3,
groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. Alle leerlingen blijven in
hun eigen lokaal over. Groep 1&2 heeft ook de beschikking over een
eigen speelplaats, zij maken daar dan ook gebruik van het
buitenspeelgoed van de school.
6. De stichting heeft de beschikking over haar eigen speelgoed,
opbergkasten, enzovoort. Speelgoed wordt elk jaar naar evenredigheid
aangevuld.
7. Financiën:
Zie bijlage 5 handboek: tarieven en vergoedingen.
8. Belastingen:
Aangezien er geen sprake is van een dienstverband en ook niet van een
fictief dienstverband, behoeven er geen inhoudingen plaats te vinden.
Vergoedingen worden betaald comform de wet voorschrijft.
9. Verzekeringen:
Blijkens mededelingen van de directeur zijn de kinderen ook tijdens het
overblijven verzekerd via de collectieve WA- en ongevallenverzekering van
de school, dit geldt ook voor de overblijfkrachten. Voor diefstal is geen
verzekering afgesloten. Zie hiervoor ook de schoolgids.
10. Aangelegenheden zoals nieuwe huisvesting, problemen met kinderen
etc. worden altijd in overleg met de directeur besproken.

11. Overblijfkrachten kunnen maximaal vier keer per week ingepland
worden.
12. De sollicitatieprocedure:
Is er een nieuwe overblijfkracht nodig, dan volgt de volgende procedure:
Publicatie in Parochieblad, Geulbode.
Sollicitatiegesprekken met kandidaten en coördinator en evt. bestuur.
De coördinator kiest de geschikte kandidaat uit de sollicitanten, de
overigen worden eventueel op de reservelijst geplaatst en worden eerst
benaderd alvorens de procedure opnieuw gestart wordt.
13. Een overblijfkracht kan worden geroyeerd als het bestuur vindt dat
hij/zij de taak niet naar behoren uitvoert. Met de betrokkene wordt dan
overleg gepleegd. Volgt er geen verbetering o.i. dan volgt royement.
14. Indien een overblijver zich herhaaldelijk misdraagt volgt contact met
de ouders c.q. verzorgers. Bij voortduring volgt uitsluiting van deelname
aan de TSO. ( zie stappenplan handboek 2.3)
15. Werkwijze overblijfkrachten:
*Vijftien minuten voor aanvang aanwezig zijn;
*Plaats innemen volgens rooster;
*groep 1 en 2:
De overblijfkrachten die bij groep 1&2 op de speelplaats dienst hebben
nemen ook de zorg opzicht voor de karretjes/fietsjes en plaatsen die op
het einde weer op hun plaats terug, tijdens het eten helpen zij ook bij de
groepen 1&2.
*Eerste 15 minuten dient er gegeten te worden, niemand gaat dan naar
buiten, kinderen die heel langzaam eten, eten uiterlijk tot 12.35uur,
zodat zij nog even kunnen spelen. (binnen of buiten)
* De overblijfkrachten die in de lokalen dienst hebben dragen zorg voor
het vegen van de vloer en het schoonmaken van de tafeltjes;
*De overblijfkrachten van de speellokalen dragen zorg voor het speelgoed
en gezamenlijk zorgen we voor het opbergen van het speelgoed in de
kasten.
*Om 12.45uur wordt buiten alles opgeruimd zodat we om 12.50uur
binnen zijn, om 12.55uur kunnen de kinderen van thuis ook naar
binnen. ( de leerkracht opent de deur)
*Alleen de overblijvers van groep 1&2 maken gebruik van de
kleuterspeelplaats.

* groep 3 t/m 8:
* De mensen die de buitendienst hebben sluiten de poorten als alle
kinderen en ouders naar buiten en naar huis zijn, en nemen plaats op de
speelplaats volgens rooster.
* groep 3,4 en 5 beginnen het eerst met eten (15 minuten) om 12.25uur
zodra de zoemer gaat wordt er gewisseld en gaan zij naar buiten.
*groep 6,7 en 8 beginnen het eerst met buiten spelen, om 12.25uur wordt
er gewisseld en gaan dan naar binnen om te eten. (15 minuten)
* bij regenweer als alle groepen binnen zijn, eten alle groepen meteen om
12.00uur.
De overblijfkrachten die buitendienst hadden inclusief persoon
speellokaal gaan dan naar de groepen 6,7 en 8.
Mocht regenbui stoppen worden de normale tijden aangehouden, dus:
6,7,en 8 gaan na 12.25uur niet meer naar buiten.
*om 12.50uur stopt het overblijven en gaan de poorten open en nemen de
leerkrachten het zowel buiten als binnen over, de leerlingen die binnen
zijn gaan niet meer naar buiten om 12.50uur.
* Alleen de tafeltjes worden schoongemaakt.
*het speellokaal voor groep 3 t/m 8 wordt bemand door 1 persoon, dit
vindt plaats in de multi ruimte van de school.
Enkele algemene regels:
*Bij lichte regenval alleen groep 6, 7 en 8 naar buiten.
*Bij zware regenbuien gaat niemand naar buiten.
*Bij koud weer mogen groep 6,7 en 8 zelf bepalen jas aan of niet, bij erg
koud weer bepalen wij dat.
* Overblijvers niet door de gangen laten lopen waar ze niets te zoeken
hebben.
* Overblijvers kunnen niet iets gaan halen of brengen in hun eigen
klaslokaal als ze buiten zijn.
Ze mogen zich alleen bevinden in de overblijflokalen en op de speelplaats.
* Overblijvers gaan niet aan de computers/laptops en tablets, en dienen
hun eigen kostbare spullen in de klas te laten als ze buiten gaan spelen.
* Kinderen niet op de gangen laten spelen.
* De kleuterspeelplaats is alleen bestemd voor groep 1&2.
* De Stichting Overblijven is niet verantwoordelijk voor het feit dat de
kinderen hun meegebrachte etenswaar niet opeten.
16. In alle gevallen waar het huishoudelijk reglement niet in voorziet,
beslist de Stichting Overblijven Basisschool Franciscus Bunde.

Bunde, 1 december 2015.

