OVERBLIJVEN
“Oec. bs. de Ark”
Schelpenhoek 170
1112 DM DIEMEN
020-6994484
Dit informatiebulletin is bedoeld om u te informeren over de overblijfvoorziening van de Ark.
Alle leerlingen van de Ark komen in principe in
aanmerking voor de mogelijkheid over te blijven op
één of meer dagen van de week, de woensdag
uitgezonderd.

Overblijfcoördinatie en –administratie

Communicatie

Met ingang van 1 maart 2012 heeft Zobira
Imamdi de taak van overblijfcoördinatrice op
zich genomen. Zij is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken m.b.t. de
overblijfvoorziening en zorgt voor:
- de administratie van de overblijf
- het plannen en werven van het benodigde
aantal overblijfkrachten
- het aanschaffen van speelgoed, materiaal
en de benodigde boodschappen
- het beantwoorden van uw vragen
- overleg met overblijf- en leerkrachten en
de directie.

Voor vragen, opmerkingen of bij problemen
is de overblijfcoördinatrice het eerste
aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers en
de leerkrachten. Zij is bereikbaar voor ouders
op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00
uur tot 13.00 uur op telefoonnummer
0684490921 of via de mail
overblijfdeark@gmail.com. Ook is zij te
bereiken tijdens overblijf op maandag,
dinsdag en donderdag.
Voor administratieve vragen kunt u terecht bij
Monique van den Hengel. Zij is aanwezig
en/of bereikbaar op maandag, dinsdag en
donderdag van 09.00 tot 15.00 uur op
telefoonnummer 020-6994484.

Monique van den Hengel verzorgt de
financiële administratie (o.a. mutaties) van de
overblijf. De incassering van het overblijfgeld
gebeurt door Winfried Busker.
De eindverantwoordelijkheid voor de gang
van zaken tijdens het overblijven, ligt bij het
bestuur van de school.
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Aanmelden voor regelmatig overblijven

Wijzigingen

Indien u uw kind regelmatig wilt laten
overblijven, dient u een inschrijfformulier in
te leveren bij de administratie.
Aanvullende voorwaarden en de kosten staan
op het formulier vermeld.

Heeft u een wijziging, een ander
rekeningnummer of het aantal dagen dat uw
kind komt, dan kunt u hiervoor een formulier
invullen (te verkrijgen bij de administratie).
Het formulier is ook te downloaden via onze
website.

Aanvragen toestemming voor incidenteel
overblijven

De kosten

Indien u uw kind(eren) incidenteel wilt laten
overblijven, dient u per keer vooraf een
formulier “machtiging incasso incidenteel” in
te leveren bij de administratie. U kunt ook op
de dag zelf contant betalen bij de
administratie of bij de directie.

Met ingang van 1 maart 2011 zijn de kosten
per maand en per kind vastgesteld op:
1 dag per week
: € 9,00
2 dagen per week
: € 18,00
3 dagen per week
: € 27,00
4 dagen per week
: € 36,00.

Afmelden

De overblijfkosten voor een schooljaar zijn
gebaseerd op een periode van 9 maanden.
In de maanden juli, augustus en december zal
er niet geïncasseerd worden.

Heeft u uw kind opgegeven voor vast
overblijven en komt het een keertje niet, dan
bent u verplicht dit te melden door een briefje
(o.a. voorzien van de naam en de groep van
het kind) in te leveren bij de conciërge of de
administratie. Tevens dient u het te noteren in
de klassenagenda.
Met schriftelijk afmelden voorkomt u dat
overblijfkrachten tevergeefs op zoek gaan
naar uw kind of het ten onrechte zullen
tegenhouden. Is uw kind ziek, vermeld bij uw
telefonische ziekmelding aan de school ook
dat uw kind gebruik maakt van de overblijf.
Wanneer een kind definitief niet meer naar de
overblijf gaat, dient u een “opzegging
incasso” in te vullen en af te geven bij de
administratie. De opzegtermijn is een maand
(voor de 20e). Bent u later dan de 20e van de
maand, dan kunnen wijzigingen,
aanmeldingen en opzeggingen niet meer
verwerkt worden en zijn wij niet genoodzaakt
het teveel betaalde bedrag terug te storten.

Versie oktober 2017

De kosten voor incidenteel overblijven zijn
€ 3,00 per keer, ook in juli, augustus en
december.
De betalingen gaan via een automatische
incasso.
Wat gebeurt er met het geld
De overblijfkrachten worden hiervan betaald
en opgeleid. Er wordt gezorgd voor
knutselmateriaal en speelgoed. Tevens wordt
het drinken en andere spullen die nodig zijn,
hiermee aangeschaft.
Betalingsachterstand
Wanneer geconstateerd wordt dat er een
betalingsachterstand is opgetreden, zal de
administratie (schriftelijk of telefonisch)
contact met u opnemen. Bij ernstig in gebreke
blijven kan in overleg met de directie en het
bestuur van de school besloten worden uw
kind(eren) (tijdelijk) niet meer toe te laten op
de overblijf.
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Tijdens het overblijven

Buiten spelen

Om 12.00 uur begint de middagpauze voor
alle groepen. Alle klassen eten in zijn eigen
klas. Voor de kinderen die geen drinken
hebben wordt er halfvolle melk of water
geschonken.
In principe wordt in de eerste 25 minuten
rustig gegeten en moeten de kinderen aan
tafel blijven zitten.
U bent verplicht uw kind voldoende brood,
fruit o.i.d. mee te geven. Als u meer
meegegeven heeft dan het kind op kan, krijgt
het kind het restant mee terug.
Weggooien van etenswaren is tijdens het
overblijven niet toegestaan. Snoep, chips,
luxe koekjes en koolzuurhoudende drankjes
zijn uiteraard ook tijdens het overblijven niet
toegestaan. Als u uw kind naast de boterham
iets extra’s mee wilt geven, kunt u als richtlijn
aanhouden dat u die zaken mee kunt geven
die ook toegestaan zijn tijdens de “10-uur
pauze” in de klas.

Als het weer het toelaat gaan we na het eten
buiten spelen op de diverse schoolpleinen. Dit
natuurlijk onder toezicht van de
overblijfkrachten. Er is speelgoed aanwezig,
zoals ballen, springtouwen, enz.
Om ongeveer 12.45 uur wordt er opgeruimd
en om 12.50 uur gaan we naar de klassen.
Vanaf deze tijd is de leerkracht weer
verantwoordelijk.

Slecht weer
Als het erg slecht weer is, blijven we allemaal
binnen. Er is genoeg teken- en
knutselmateriaal aanwezig. Een spelletje doen
of lezen kan ook. Daarnaast kan er gebruik
gemaakt worden van het digibord van school
om een videofilm te bekijken.

Brutaal gedrag tijdens het overblijven
Er is een lijst waarop brutaal gedrag van
kinderen genoteerd wordt. Na drie keer krijgt
het kind een brief mee naar huis die u, als
ouder, moet ondertekenen en retourneren.
Indien een kind daarna weer brutaal gedrag
vertoont tegen de overblijfkrachten, zal het
per direct niet meer worden toegelaten tot de
overblijf.
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Huisregels

Overblijfkrachten gevraagd

1. Er moet minstens 1 boterham gegeten
worden; dwang zullen wij echter niet
gebruiken.
2. Snoep, chips, luxe koekjes en
koolzuurhoudende frisdrank zijn niet
toegestaan.
3. De kinderen mogen niet van het
schoolplein af.
4. Het overblijven vindt plaats in de
daarvoor bestemde ruimtes. Het is dus niet
toegestaan dat kinderen (zonder
toestemming) zich tijdens het overblijven
elders in het schoolgebouw bevinden.
5. De kinderen moeten het melden als ze
naar het toilet gaan.
6. Als de kinderen hulp nodig hebben wordt
die geboden.
7. Wanneer het gedrag hiertoe aanleiding
geeft, wordt een kind gewaarschuwd, als
dit niet helpt overleggen we met de ouders
en stellen de directie hiervan op de
hoogte. Na diverse waarschuwingen kan
de toegang tot de overblijf tijdelijk of
permanent geweigerd worden.
8. Zonder afmelding van de ouder/verzorger
heeft een kind geen toestemming om van
de overblijf weg te blijven.
9. De overblijf is niet aansprakelijk voor het
zoekraken van kleding, speelgoed en
andere persoonlijke bezittingen.

Denkt u dat begeleiden van het overblijven
iets voor u is? Bijvoorbeeld als reserve op uw
vrije dag! U bent van harte welkom om u aan
te melden. Onze overblijfcoördinator Zobira
Imamdi is telefonisch bereikbaar op 0684490921 of via de mail
overblijfdeark@gmail.com.
Wij streven naar 15 kinderen per
overblijfkracht.

Het is de bedoeling dat u kennis neemt van
deze regels en ze met uw kind(eren)
bespreekt, zodat u en uw kind(eren) op de
hoogte zijn van de huisregels. Indien nodig
kunt u hierop aangesproken worden.

Voorwaarden van het overblijven
Bij onvoldoende overblijfkrachten zijn wij
genoodzaakt om, met het oog op de veiligheid
en onze pedagogische verantwoordelijkheid,
een beroep te doen op de ouders van kinderen
die overblijven. Vandaar de volgende
voorwaarde:
Als er onvoldoende overblijfkrachten zijn en u
een kind heeft dat gebruik maakt van de
overblijf, geldt de plicht om (met een
maximum van 3 keer per jaar) mee te draaien
als hulpouder. Op deze dag is het overblijven
van uw kind uiteraard gratis.
Noodgevallen
Als er iets gebeurt met een kind, of een kind
is ziek tijdens het overblijven, dan zullen wij
te allen tijde contact met u opnemen.
Wilt u er wel voor zorgen dat de juiste
telefoonnummers bekend zijn bij de
administratie!

Het bankrekeningnummer
Het bankrekeningnummer van de
overblijforganisatie is:
NL29RABO01532.28.008
t.n.v. Spirit, inz. de Ark overblijf.
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