
 

 

Regels voor overblijven St. Jan Baptist  

 

Algemeen 

De overblijfcoördinator is mevrouw Yolanda van Nes. U kunt haar bereiken op 
yolanda@bsjanbaptist.nl 

Ieder kind blijft over in de eigen groep. Groep 8 zit in de overblijfruimte. 

Kinderen houden zich zowel binnen als buiten aan de gedragsverwachtingen 
en regels zoals die gelden voor de overblijf in Goed Gedrag Baptist. 

Ouders verwachten dat hun kind op school is. Het is dus niet toegestaan dat 
een overblijver mee naar huis gaat met een niet-overblijver tenzij de ouders 
hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.  

Tijdens het eten blijven de kinderen aan tafel zitten en eten ze uit een trommel 
of van een bordje. De overblijfkracht stimuleert 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 kinderen eten de 
eerste 5 minuten in stilte.  

Het meenemen van snoep of koek wordt niet aangeraden en is op de fruit- en 
groente dagen (maandag tot en met donderdag) sowieso niet toegestaan.  

De kinderen gaan alleen naar buiten als er toezicht is.  

Hoe gedragen we ons? 

Tijdens het overblijven volgen de overblijfleerkrachten de regels van Goed 
Gedrag Baptist. Kinderen laten ook tijdens de overblijf hun mobiel in hun tas, la 
of mobielhotel liggen!  

De overblijvers mogen het schoolterrein nooit verlaten. Ook het fietsenhok is 
verboden terrein. (Dit om o.a. beschadigingen aan de fietsen te voorkomen).  

Afspraken over het spelen op het plein 

Wanneer de bal in de struiken ligt of op de straat, gaat de overblijfkracht deze 
halen! 

Bomen, garages en hekken gebruiken we niet om in of op te klimmen, ook de 
heg is verboden terrein. 

Wanneer de overblijfkracht 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 eerst toestemming vragen om 



 

 

weer naar binnen te gaan. 

Opruimen en naar binnen 

Wanneer de bel gaat lopen de overblijfkrachten met de kinderen rustig naar 

binnen en dragen de kinderen over aan de leerkracht.  

Ruzies worden voor 12.45 uur opgelost, zodat de leerkracht direct met het 
middagprogramma kan beginnen 

Wat doen we als het spelen niet meer gezellig is? 

De overblijfkrachten hanteren de Goed Gedrag Baptist (GGB) regels.  

De leerling krijgt bij ongewenst gedrag 2x (zie GGB reactieprocedure) een 
waarschuwing. Bij onveranderd gedrag volgt een time-out op het plein.  

Gaat het kind na de time-out toch door met ongewenst gedrag, dan wordt het 
kind naar binnen gestuurd en wordt de leerkracht op de hoogte gesteld. Dit is 
het eerste incident. De leerkracht stelt ouders via de mail op de hoogte van 
het eerst incident. Bij een 2e incident (dus waarschuwingen, time-out en naar 
binnen) mag het kind de eerstvolgende 4 dagen niet overblijven. Dit wordt 
dezelfde dag met u gecommuniceerd. Mocht thuisblijven de eerste dag na 
het incident echt niet lukken, dan kan in overleg met de directie een andere 
eerste dag (maar wel binnen drie dagen) worden afgesproken.  

Bij ernstig probleemgedrag wordt het kind direct naar binnen gebracht. De 
directie of gedragscoördinator Dionne zal dan telefonisch contact opnemen met 
de ouders. Er zullen dan passende maatregelen worden afgesproken. Het kind 
blijft sowieso 4 dagen thuis eten. Bij heel ernstig gedrag kan er nog extra werk 
zijn voor het kind of moet hij/zij zich om 8 uur melden. 

Na iedere schoolvakantie vervallen eerdere registraties. 

 

Handtekening ouder/verzorger 
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