
 

Regels   voor   overblijven   St.   Jan   Bap�st  
 

Algemeen  

Ieder   kind   blij�   over   in   de   groep   waar   hij   of   zij   les   krijgt,   behalve   groep   8.   De   kinderen  
mogen   alleen   naar   buiten   als   er   toezicht   is   en   mogen   het   schoolplein   niet   verlaten.   

Ouders   verwachten   dat   hun   kind   onder   de   hoede   van   de   school   is.   Het   is   dus   niet  
toegestaan   dat   een   overblijver   mee   naar   huis   gaat   met   een   niet-overblijver   tenzij   de  
ouders   hiervoor   schri�elijk   toestemming   hebben   gegeven.   

Tijdens   het   eten   blijven   de   kinderen   aan   tafel   zi�en   en   eten   ze   uit   een   trommel   of   van  
een   bordje.   De   overblij�racht   s�muleert   zoveel   mogelijk   op   te   eten,   maar   dwingt   de  
leerling   niet.   Het   is   wenselijk   dat   kinderen   uit   groep   1,   2   en   3   in   ieder   geval   1   boterham  
opeten   en   hun   drinken   opdrinken.   De   eerste   5   minuten   eten   alle   kinderen   in   s�lte.  
Daarvoor   gebruiken   we   een   �mer.   Tijdens   de   lunch   houden   we   ons   allemaal   aan   de  
GGB   (Goed   Gedrag   Bap�st)   afspraken   “eten   en   drinken   �jdens   de   overblijf”.   

Het   meenemen   van   snoep   of   koek   wordt   niet   aangeraden   en   is   op   de   fruit   -   en   groente  
dagen   (dinsdag   tot   en   met   vrijdag)   sowieso   niet   toegestaan.   We   willen   ‘plas�cloos’  
overblijven   en   dus   zien   wij   eten   graag   in   trommels   en   drinken   in   bekers.  

Hoe   gedragen   we   ons?  

Tijdens   het   overblijven   verwachten   wij   dat   leerlingen   respect   hebben   voor   elkaar;   dat  
betekent   dat   er   niet   wordt   geschopt,   geslagen,   geduwd   of   gescholden.    Ook   willen   we  
graag   dat   leerlingen   geduldig   zijn   naar   elkaar    en    naar   de   overblij�rachten.   

Op   de   gangen   en   op   de   trappen   wordt   er   rus�g   gelopen   en   zacht   gepraat.   

Kinderen   laten   �jdens   de   overblijf   hun   mobiel   in   hun   tas   of   in   de   klas   liggen!   

Afspraken   over   het   spelen   op   het   plein  

Wanneer   de   bal   in   de   struiken   ligt   of   op   de   straat,   gaat   de   overblij�racht   deze   halen   en  
niet   een   van   de   kinderen!   

Bomen,   garages,   hekken   en   heggen   gebruiken   we   niet   om   in   of   op   te   klimmen.  

Wanneer   de   overblij�racht   vindt   dat   er   niet   meer   op   een   gezellige   manier   wordt  
gevoetbald   kan   deze   besluiten   de   bal   in   te   nemen.   

 



 
Als   de   kinderen   eenmaal   buiten   zijn,   moeten   ze   toestemming   vragen   om   weer   naar  
binnen   te   gaan.  

Het   fietsenhok   is   verboden   terrein.   

Opruimen   en   naar   binnen  

Gebruikte   materialen   worden   tussen   12.35   en   12.40   uur   met   z’n   allen   opgeruimd.  

Wanneer   de   bel   gaat   lopen   de   overblij�rachten   met   de   kinderen    rus�g    naar   binnen   en  
dragen   de   kinderen   over   aan   de   leerkracht.   Eventuele   calamiteiten   worden   dan  
gemeld.   Ruzies   en   akkefietjes   zijn   opgelost   voor   12.45   uur,   zodat   de   leerkracht   direct  
met   het   middagprogramma   kan   beginnen.  

Wat   doen   we   als   het   spelen   niet   meer   gezellig   is?  

Bij   ongewenst   gedrag   van   de   leerlingen   hanteren   de   overblij�rachten   dezelfde   Goed  
Gedrag   Bap�st   (GGB)   regels   en   de   reac�eprocedure   als   de   leerkrachten.  

De   leerling   krijgt   bij   ongewenst   gedrag   2x   (zie   GGB   reac�eprocedure)   een  
waarschuwing.   Bij   onveranderd   gedrag   volgt   er   een   �me-out   van   5   minuten.   De  
�me-out   plek   van   het   kleuterplein   is   de   2 e    trede   van   de   brandtrap,   de   �me-out   plek  
van   het   grote   plein   is   een   kruk   in   de   aula.  

Gaat   het   kind   na   de   �me-out   toch   door   met   hetzelfde   ongewenste   gedrag,   dan   wordt  
het   kind   naar   de   eigen   leerkracht   gestuurd   en   krijgt   het   een   passende   straf.   Dit   is   het  
eerste   incident   .    De   leerkracht   stelt   ouders   via   de     mail   op   de   hoogte   van   dit   eerste  
incident.   Bij   een   2 e    incident    (dus   waarschuwingen,   �me   out   en   naar   binnen)    mag   het  
kind   de   eerstvolgende   4   dagen   niet   overblijven.   Dit   wordt   direct   met   ouders  
gecommuniceerd.    Mocht   de   eerste   dag   na   het   incident   echt   niet   lukken   dan   kan   in  
overleg   met   de   direc�e   een   andere   eerste   dag   worden   afgesproken   maar   het   zijn   al�jd  
4   dagen   (een   week)   achter   elkaar   en   de   eerste   dag   begint   ook   binnen   een   week.   

Na   iedere   schoolvakan�e   begint   het   kind   weer   met   een   schone   lei   en   vervallen   de  
incidenten.  

Bij    erns�g   probleemgedrag    waarbij   de   veiligheid   van   andere   kinderen   en/of  
overblij�rachten   in   het   geding   komt,   wordt   het   kind    direct    naar   binnen   gebracht.   De  
direc�e   zal   in   dat   geval   telefonisch   contact   met   de   ouders   opnemen.   Er   kan   dan  
besloten   worden   dat   het   kind   direct   een   week   niet   meer   mag   overblijven.  

 

 


