Overblijfreglement voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

Als je naar de hal komt om over te blijven, dan zorg je ervoor dat je je tas met eten, drinken
en eventueel overblijfgeld (bij incidenteel overblijven dient op de dag van overblijf of vooraf
betaald te worden).
Je gaat direct aan tafel zitten en tijdens het eten blijf je op je plaats zitten.
Het is de bedoeling dat je voor het eten naar het toilet gaat, niet tijdens het eten, alleen als
het echt niet anders kan en dan vraag je toestemming aan een overblijfkracht.
Je haalt je spulletjes uit je tas en zet hem daarna op de grond.
Een snoepje of koekje ná het eten mag, grote porties snoep of chips e.d. niet.
Lege pakjes drinken, papiertjes en ander afval doe je in het mandje, dat op tafel staat. Voor
het milieu is een (niet lekkende) drinkbeker of -fles beter.
Je komt niet aan andermans eten, drinken of spulletjes.
Pesten, grof taalgebruik, schelden of aan elkaar zitten staan wij niet toe. Dit geldt natuurlijk
ook tegenover de overblijfkrachten.
Ruziemaken of vechten wordt niet getolereerd. Vraag een overblijfkracht om te helpen bij
problemen.
Brood dat je niet wilt opeten, bewaar je (na overleg met een overblijfkracht) in je
trommeltje en neem je weer mee naar huis.
Je kunt kiezen of je na het eten binnen of buiten wilt spelen. Binnen spelen gaat door bij 10
of meer kinderen en alleen indien de omstandigheden het toelaten.
Je mag pas van tafel als dat door een overblijfkracht wordt gezegd.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming tussen de middag in de klas te komen. Dit mag
alleen om je overblijfspullen te halen en op te ruimen.
Voor de veiligheid is het nodig dat iedereen op het schoolplein blijft. Is het toch nodig
(bijvoorbeeld om een bal te halen die over het hek ging) vraag het dan even aan een
overblijfkracht.
Het gebruik van mobiele telefoons, MP3-spelers en andere geluidsdragers is niet toegestaan
op school. Dus ook niet tijdens het overblijven. Dit geldt ook voor skeelers, skateboarden,
stepjes, enz. Met heelys wordt er niet gereden tijdens de overblijf (niet buiten, niet binnen).
Eigen speelgoed, spelcomputers (DS, e.d.), enz.: liever niet meenemen tijdens het overblijven,
maar heb je het toch bij je dan is het geheel voor eigen risico.
Om 12.45 uur worden de ballen en het andere overblijfspeelgoed opgeruimd.
Het is niet toegestaan dat vaste overblijfkinderen van school weggaan tijdens het
overblijven. Tenzij ouders hiervoor schriftelijk toestemming gegeven hebben. Wel altijd aan
een overblijfkracht melden met wie je mee gaat.
Bij bewust ongemanierd gedrag van leerlingen, dat niet door de overblijfkrachten
gecorrigeerd kan worden, roepen de overblijfkrachten de hulp in van een leerkracht. Indien
een leerling regelmatig negatief gedrag vertoont, wordt er, in overleg met leerkracht of
directie, contact met de ouders opgenomen, om zodoende samen tot verbetering te komen. In
het uiterste geval behoort schorsing van deelname aan het overblijven tot de mogelijkheden.
Als je leuke ideeën hebt voor het overblijven, bijvoorbeeld voor nieuw speelgoed, een spel of
andere tips voor het overblijven, schrijf het dan op een briefje (voorzien van je naam en je
groepsnummer) en geef het aan één van de overblijfkrachten.
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