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Heeft u uw kind opgegeven om vast over te blijven, dan rekenen we hier ook op.
Als de vaste overblijf kinderen er toch niet zijn (ziek, met een ander mee etc.) geeft u dit tijdig
door aan de leerkracht, deze maakt een notitie voor de overblijfkracht.
Incidenteel overblijven wordt uiterlijk op vrijdag de week voorafgaand opgegeven via het
formulier bij Monica de conciërge EN wordt gemeld aan de leerkracht.
Zieke kinderen of kinderen die om medische redenen niet naar buiten mogen vallen onder de
verantwoording van de leerkracht.
De kinderen uit de onderbouw (1 t/m 4) krijgen tot 12.30 uur de gelegenheid om hun brood op
te eten (geef niet teveel eten mee).
Wij verzoeken u alleen brood en fruit mee te geven, er mag tijdens de overblijf geen snoep
e.d. gegeten worden, dit wordt teruggedaan in de lunchboxen.
Als het weer het toelaat wordt er altijd buiten gespeeld.
De kinderen mogen niet met de materialen uit de klas spelen, zoals computers, t.v. e.d.
Er wordt geen eigen speelgoed meegenomen, zowel de TSO als de school is hier niet
verantwoordelijk voor.

Gedragsregels
•
•
•

•

Tijdens de TSO hanteren we dezelfde regels die gelden in de klas.
Als er tijdens de overblijf een niet acceptabele situatie ontstaat bespreekt de overblijfkracht dit
met de leerkracht en de overblijf coördinator. De leerling krijgt een waarschuwing.
Als een leerling zich misdraagt, wordt er telefonisch contact opgenomen door de
overblijfcoördinator met de ouders/verzorgers, om maatregelen te bepalen om dit soort gedrag
te voorkomen. De directie wordt hiervan op de hoogte gebracht
In het ergste geval (bij ernstige misdraging of bij het krijgen van 2 waarschuwingen), kan dit
leiden tot uitsluiting van de overblijf voor kortere (week) of langere (alles tussen ‘langer dan 1
week tot volledige ontzegging’) tijd. De overblijf coördinator en directie bepalen in overleg de
ernst van de maatregel. De maatregel is altijd bindend.
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