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1. Inhoud van de brochure 
 
Deze brochure is bedoeld voor alle 
ouders/verzorgers* van leerlingen op de 
Dukdalf. Hiermee willen we alle ouders 
informeren hoe het overblijven is geregeld 
op de Dukdalf: wat het doorlopend rooster 
inhoudt, wanneer de kinderen overblijven, 
welke rol de ouders, school en kinderen 
hebben bij het overblijven, welke regels er 
gelden tijdens het overblijven, welke 
kosten er verbonden zijn aan het 
overblijven. 
 
*In het vervolg staat telkens alleen ouders,  daarmee wordt 
natuurlijk ook steeds de verzorger(s) bedoeld 

 
Overblijfkrachten kunnen deze brochure 
gebruiken als informatie over de meest 
recente afspraken met de schoolleiding 
over wat er van je verwacht wordt als 
overblijfkracht en welke regels er gelden. 
Aan het einde vind je bij wie je terecht 
kunt voor vragen of opmerkingen over het 
overblijven op de Dukdalf. 
 
 
2. Overblijfrooster op de Dukdalf 
 
Een keuze voor basisschool de Dukdalf 
betekent automatisch dat je hebt gekozen 
voor het overblijfrooster. Dat wil zeggen, 
dat alle leerlingen van groep 1 t/m 8 in 
principe overblijven. 
 
Het rooster is een uniek kenmerk van de 
Dukdalf en het maakt voor veel ouders de 
combinatie werk en opvoeding 
gemakkelijker.  
 
 
3. Verantwoordelijkheid ouders, school 
en kinderen 
 
Het overblijven is de verantwoordelijkheid 
van Smallsteps en van de school.  
 
 
 
 

4. Kosten voor ouders 
 
Een doorlopend rooster brengt voor alle 
ouders, die kinderen laten deelnemen, 
een bijdrage mee. Immers de 
professionele overblijfkrachten en 
vrijwilligers moeten hun salaris dan wel 
vergoeding krijgen. Dit bedrag wordt zo 
laag mogelijk gehouden en is voor het 
schooljaar 2020-2021 € 85,-- per kind. Dit 
komt neer op € 8,50 per kind per maand. 
Voor het derde kind en volgende is dit 
bedrag € 75,00.  
 
Aan het begin van het schooljaar krijgt u 
een betalingsverzoek.  
Bij problemen met het betalen kunnen 
ouders contact opnemen met de directie. 
Er kan altijd een regeling afgesproken 
worden. 
De kinderen nemen zelf hun brood en 
drinken mee.  
 
Vanaf november biedt de school 
kosteloos i.s.m. Campina dagelijks voor 
alle leerlingen melk etc. aan 
 
De school is verantwoordelijk voor het 
bieden van faciliteiten om de overblijf 
mogelijk te maken, zoals het leveren van 
ruimte en indien nodig het afsluiten van 
een verzekering voor de Wettelijke 
Aansprakelijkheid.  
 



 

 
    
 

 

5. Organisatie van het overblijven 
 
De gang van zaken in het kort 
De kinderen eten in de groep met hun 
eigen leerkracht. Daarna gaan de 
groepen naar buiten bij goede 
weersomstandigheden. Bij slechte 
weersomstandigheden is er een binnen 
programma. Toezicht wordt gehouden 
door toezichthouders. Zij staan onder 
leiding van de coördinatrice van 
Smallsteps en de directeur van de 
Dukdalf. 
 
De pauzetijd voor de onderbouwgroepen 
is van 12.00 tot 12.30.  
De midden- en bovenbouwgroepen 
hebben van 12.35 tot 13.05 pauze.  
Indien uw kind niet deelneemt aan het 
doorlopend rooster, dient het opgehaald  
en teruggebracht te worden naar school. 
In overleg met school wordt de overblijftijd 
per klas bepaald, waarbij rekening wordt 
gehouden met gymnastiektijden.  
Voor de pauze gelden er regels en 
afspraken. 
 
6. Overblijfregels TOP 15 
 
1. De lunch is een lesgebonden activiteit. 
De groepsleerkracht is dus de 
verantwoordelijke persoon. De leerkracht 
blijft in het lokaal en eet mee met de 
kinderen 
 
2. De leerkracht zorgt ervoor dat voor de 
start van het overblijven de 
broodtrommels en bekers van de kinderen 
zijn uitgedeeld of opgehaald worden door 
de kinderen. De manier van uitdelen van 
de schoolmelk wordt geregeld in de 
klassenregels. 
 
3. Pas na een “eet smakelijk” van de 
leerkracht gaan de kinderen eten.  
 
4. Het is de bedoeling dat iedereen eerst 
zijn/haar boterhammen en drank nuttigt 
en daarna pas eventueel fruit eet. 

5. Tijdens het eten zitten alle kinderen 
minimaal de eerste 10 minuten op de 
eigen stoel op de eigen plek. Pas daarna, 
als tenminste de lunch op is, ruimen ze 
eerst hun overblijfspullen op.  
 
6. Voor het eten wassen alle kinderen 
eerst hun handen. 
 
7. Eten dat niet is opgegeten gaat mee 
terug naar huis, en gooien we niet weg. 
De ouders/verzorgers zien op die manier 
wat er is gegeten. 
In principe wachten alle kinderen op 
elkaar totdat iedereen klaar is met eten. 
 
8. We spelen tijdens het overblijven NIET 
op de gang! 
Dat is lawaaiig, onrustig en er is geen 
toezicht. 
 
9. We respecteren ook tijdens het 
overblijven de schoolregels: schelden, 
schreeuwen, ruzie maken, sjorren en aan 
elkaar zitten is niet toegestaan. 
 
10. Na het eten worden de tafels  
schoongemaakt, de speelmaterialen zijn 
opgeruimd en de tafels en stoelen staan 
netjes. 
 
11. Degene die klaar is ruimt zijn/haar 
spulletjes op. Lege pakjes en plastic 
zakjes worden in de prullenbak 
gedeponeerd. 
 
12. Buiten kunnen de kinderen, onder 
toezicht van een aantal toezichthouders, 
op het schoolplein spelen met de diverse 
buitenspeelmaterialen. 
 
13. Mocht een kind zich regelmatig niet 
aan de regels houden, ondanks herhaalde 
waarschuwingen, dan is het kennelijk niet 
in staat om over te blijven en zal de 
directie van de school contact opnemen 
met de ouder(s) en/of verzorger(s). Als 
blijkt dat een kind zich hierna nog niet aan 



 

 
    
 

 

de regels houdt, zal het verwijderd 
worden van de overblijf. 
 
14. Bij calamiteiten tijdens de grote pauze 
wordt de groepsleerkracht hierover 
ingelicht. 
 
15. We willen alleen vrolijke gezichten 
zien, als iedereen zich houdt aan deze  
TOP 15! 
 
Klassenregels 
Het is de bedoeling dat in iedere klas de 
algemene overblijfregels goed zichtbaar 
te vinden zijn. De leerkracht vult deze 
algemene regels aan met specifieke 
klassenregels, o.a. over computergebruik,  
wel of niet naar buiten na het overblijven, 
etc. Hoe duidelijker de afspraken zijn, des 
te leuker is het overblijven.  
 
 
Tips voor ouders: 
 Geef niet te veel en niet te weinig 

brood mee; 
 Te “moeilijk” brood in een kwartier op 

eten valt niet mee; geef liever mee wat 
een kind redelijk graag lust; 

 Geef geen snoep en frisdrank mee bij 
de lunch. 

 Iedere dag hebben we in de kleine 
pauze schoolgruiten. We eten dan fruit 
en groenten. 

 
Afspraken voor de kinderen 
 
Veiligheid en rust: 
 Als er iemand valt, waarschuw de 

ouder/leerkracht die buiten is; 
 Blijft er iemand liggen, laten liggen. 

Een ouder haalt hulp bij een BHV ‘er; 
 Eenmaal buiten is buiten. Je mag dan 

niet meer terug naar de klas; 
 Als je naar het toilet wilt, moet je dit 

vragen aan de ouder/leerkracht. Er 
mag één kind tegelijk. 

 Meld je weer bij dezelfde 
ouder/leerkracht af als je terug bent; 

 Niet spelen bij of tussen de fietsen;  
 Nooit schoppen, slaan, spugen etc. 
 Als een kind verdrietig is, huilt of 

gevallen is, dan troost je het kind en 
loop je mee naar een ouder/leerkracht. 

 Wil je speelgoed gebruiken van een 
ander kind: dan eerst vragen en later 
teruggeven. Niet doorgeven aan een 
ander kind. 

 Laat kinderen die dat willen, meedoen 
bij voetbal en andere spelletjes. Maar 
wie meedoet moet zich wel aan de 
regels van het spel en de omgang 
houden. 

 Als je afspraken niet naleeft, word je 
één keer gewaarschuwd. Bij een 
tweede waarschuwing word je even 
apart gezet. Bij herhaling wordt de 
groepsleerkracht ingelicht over je 
gedrag.  
We behandelen elkaar met respect. 

 Allemaal helpen bij het opruimen.  
 Niet aan de fietsen komen, ook niet 

aan de fiets van jezelf; 
 Er wordt niet gesnoept, gegeten en 

gedronken op het plein; 
 
Omgang met elkaar: 
Bij ruzie moet je het volgende doen: 
 Eerst samen erover praten; 
 Als dit niet lukt ga je samen naar de 

ouder/leerkracht. 
 
 
Met vragen of opmerkingen over het 
overblijven, of bij problemen, kunt u 
natuurlijk contact opnemen met de 
coördinatrice van Smallsteps of de 
coördinator van school of de directeur. 
 
Veel plezier bij het doorlopend rooster op 
de Dukdalf! 
 



     
 

 


