
Mogelijkheden voor overblijven 
 
Ouders kunnen kiezen voor: 
 
1. Vaste dagen voor overblijven 
    Wanneer ouders voor deze mogelijkheid kiezen geldt dat zij kunnen kiezen voor: 

 -    Betaling voor het hele jaar ineens  
- Betaling per kwartaal. Voorafgaand aan het kwartaal ontvangen zij een factuur. Per 

factuur wordt 2,50 euro administratiekosten in rekening gebracht.                            
      Het structureel overblijven kost per keer € 1,85. 
 
2. Incidenteel overblijven 
    Er wordt gebruik gemaakt van het overblijven wanneer het uitkomt. Dit wordt uiterlijk op de            
    dag van het overblijven telefonisch doorgegeven via de overblijftelefoon, vóór 11.45 uur   
    Telefoonnummer overblijftelefoon: 0317-427794         
    Kosten: € 2,50 per overblijfbeurt per kind. 
    Wanneer uw kind minder dan 5 keer per kwartaal incidenteel overblijft, ontvangt u geen             
    kwartaalfactuur, maar aan het eind van het schooljaar een verzamelfactuur. 
    . 
 
Hoe gaat het overblijven in zijn werk? 
De kinderen blijven in hun eigen lokaal over, met in de onderbouw bij voorkeur twee 
overblijfkrachten per groep. 
Om 12.00 uur gaan de kleuters van groep 1/2 meteen eten, de andere kinderenkomen gaan 
allemaal tien minuten naar buiten. Daar kunnen ze even een frisse neus halen en lekker 
spelen. Er zijn op dat moment overblijfkrachten op het plein. Om 12.10 uur wordt de bel 
geluid en gaan de kinderen naar binnen. 
Het is de bedoeling gezamenlijk te starten met het eten. De overblijfkrachten delen melk, 
karnemelk, water of thee uit. 
Wanneer de kinderen hun boterhammen op hebben, gaan ze weer naar buiten. Er is altijd 
toezicht op het plein. 
Bij slecht weer mogen ze binnen blijven, er wordt dan spelmateriaal aangeboden of een 
filmpje aangezet dat aansluit bij hun leeftijd. 
 
 
Afspraken 

• Ieder kind zit op een stoel of kruk aan tafel. 

• We wensen elkaar eet smakelijk en blijven rustig aan tafel zitten. 

• Tijdens het eten is er geen lees- of ander materiaal op tafel. 

• Rennen, voetballen e.d.:  buiten op het plein. 

• Geen snoep, koek of chips bij het overblijven 

• Geen mobieltjes  

• We gaan respectvol met elkaar om en dus wordt er tijdens het overblijven niet 
geschopt, geslagen of gescholden. 

 
Heeft u vragen omtrent het overblijven op de Jozefschool? Neemt u dan contact op met de 
TSO-coördinator: Diane Stender, tel. 0317-418593 of per e-mail: tso.sj@skovv.nl 
Een uitgebreide versie van dit Huishoudelijk Reglement is op aanvraag verkrijgbaar. 
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