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OVERBLIJFREGLEMENT 

MONTESSORISCHOOL CASTRICUM 2020-2021 

 
 
Op de Montessorischool Castricum bestaat de mogelijkheid voor de 

kinderen om in de middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur onder toezicht over 

te blijven. 

De overblijf wordt georganiseerd door de overblijfcommissie die bestaat uit 

ouders, een professionele coördinator en professionele begeleider van de 

kinderopvang Forte. De school stelt de ruimte voor overblijven beschikbaar. 

De eindverantwoordelijkheid ligt bij het Bestuur gemandateerd aan de 

directie. Het aantal overblijfkrachten dat toezicht houdt en de leerlingen 

begeleidt en verzorgt, is afhankelijk van het aantal overblijvers. Gestreefd 

wordt naar minimaal een overblijfkracht per 13 kinderen. 

 

Het op school gehanteerde systeem is een abonnementensysteem. Het 

schooljaar is verdeeld in vijf perioden (in het algemeen van vakantie tot vakantie). Dit houdt in 

dat de kinderen per periode worden ingeschreven voor vaste dagen. Er wordt per periode 

betaald.  

Wanneer een kind niet komt overblijven op zijn vaste dagen, zijn toch de overblijfkosten 

verschuldigd. 

 

Er bestaan twee contracten: een vast- en een flexibel contract. Een vast contract sluit u af 

wanneer uw kind op vaste dagen en voor een langere periode wilt laten overblijven. Een 

flexibel contract is er voor de kinderen die incidenteel overblijven, dus zo af en toe en op 

wisselende dagen.  

Als er toch sprake is van een vaste afname, dus een vast aantal dagen per week, kan er in 

overleg toch een vast contract worden afgesloten. Ouders die werken met wisselende 

werktijden, kunnen de dagen waarop hun kinderen overblijven doorgeven aan de 

coördinator op het moment dat zij hun rooster weten. 

 

Voor kinderen die incidenteel overblijven geldt: 

 

• dat de ouders dit vooraf via WhatApp melden op de overblijflijn (06-5554 4001. 

 

Verantwoordelijkheid en verzekering 

De verantwoordelijkheid voor de kinderen die overblijven ligt bij de ouders. De 

overblijfkrachten houden toezicht, begeleiden en verzorgen de kinderen. Ouders geven 

specifieke aandachtspunten betreffende hun kinderen schriftelijk door aan 

de overblijfcoördinator. 

 

De kinderen zijn tijdens het overblijven verzekerd via de WA-verzekering van de ouders/voogd. 

Voor alle ouders die op school werkzaam zijn is er een WA-verzekering afgesloten door de 

school. 

 

Maakt een kind gebruik van de overblijf, dan geven ouders/verzorgers automatisch 

toestemming om het kind zo nodig te laten behandelen door een arts dan wel in het 

ziekenhuis. 

 

De overblijfcommissie valt onder verantwoordelijkheid van de directie van de school. Over 

besteding van overblijfgelden wordt beslist door de overblijfcommissie. Zij legt hiervoor 

verantwoording af aan de directie. De overblijfcommissie komt regelmatig in vergadering 

bijeen. 

 

De vaste overblijfkrachten krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De vergoeding 

kan jaarlijks indien nodig worden herzien.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Inschrijven 

Kinderen kunnen worden ingeschreven door het invullen van een formulier dat geldt als 

contract tussen ouders en directie van de school. Dit formulier is als bijlage bij dit reglement 

gevoegd. 

Ouders kunnen op dit formulier aangeven op welke dagen zij hun kinderen willen laten 

overblijven. Ouders met wisselende werktijden moeten de dagen waarop hun kinderen zullen 

overblijven zo spoedig mogelijk nadat hun rooster bekend is, aan de coördinator doorgeven. 

Indien ouders niet laten weten dat de inschrijving gewijzigd dient te worden, loopt de 

inschrijving automatisch het gehele schooljaar door. 

 

Overblijfkosten 

• vast abonnement:    € 3,- per keer 

• flexibel abonnement   € 4,- per keer 

 

N.B. De kinderen van vaste overblijfkrachten betalen geen overblijfkosten op de dagen dat 

hun ouders meewerken. 

 

Betaling overblijfkosten 

• vast contract 

Per periode wordt een factuur opgesteld met het aantal keren waarvoor is 

ingeschreven minus het aantal dat niet betaald hoeft te worden omdat de ouder meewerkt. 

Het bedrag van deze factuur dient binnen twee weken na ontvangst via een 

bankoverschrijving te worden betaald. Bij niet betalen wordt het kind de toegang tot de 

overblijf ontzegd, totdat de betaling is ontvangen. 

Wanneer een kind een keer niet overblijft op de afgesproken dag, moet toch voor die dag 

betaald worden. 

 

• flexibel contract 

De coördinator registreert de kinderen die incidenteel overblijven aan het einde van elke 

periode. De kosten worden achteraf per periode gefactureerd en het bedrag dient via een 

bankoverschrijving betaald te worden. 

 

Privacyverklaring 

De facturering van de overblijf wordt uitgevoerd door een ouder-penningmeester. 

Deze ouder-penningmeester heeft toegang tot de volgende gegevens: 

- Namen en adressen van de kinderen die overblijven 

- E-mailadressen van de ouders van de kinderen die overblijven 

- Bankrekeningnummers van de ouders van de kinderen die overblijven 

- Het overblijfrooster. 

 

Presentielijst 

Aan de hand van de inschrijvingen wordt gecontroleerd of alle kinderen aanwezig zijn. 

Indien een kind niet aanwezig kan zijn, dient dit vooraf gemeld te worden aan de 

overblijfcoördinator. U doet dit via de overblijflijn 06-5554 4001 met WhatsApp. De 

overblijfkosten voor die dagen moeten wel betaald worden. 

 

De kinderen uit groep 1 en 2 die zich hebben opgegeven voor de overblijf mogen op die 

dagen niet met andere kinderen afspreken.  

Voor hen geldt: ’overblijven = overblijven’. 

 

Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 die zich hebben opgegeven voor de overblijf mogen op die 

dagen wel met andere kinderen afspreken, op voorwaarde dat hun ouders hiervoor 

toestemming hebben gegeven. De kinderen dienen zich echter af te melden bij de overblijf. 

De overblijfkosten moeten voor die dag wel betaald worden. 

 

In het af te sluiten contract kunnen ouders aangeven of hun kind(eren) incidenteel mogen 

afspreken met andere kinderen. 



 

 

 

 

 

De dagelijkse gang van zaken tijdens de overblijf 

De kinderen van groepen 1 tot en met  3 eten van 12.00 uur tot ongeveer 12.30 uur in De 

Boomhut. 

De kinderen van groepen 4 en 5 spelen eerst buiten en eten van ongeveer 12.30 uur in 

MontePlaza. 

De kinderen van de groepen 6 tot en met 8 eten van 12.00 uur tot ongeveer 12.30 uur . 

 

Als de kinderen niet eten spelen zij buiten of bij slecht weer binnen in de school. 

 

De kinderen uit groep 1 en 2 worden bij hun klas opgehaald door een overblijfkracht. De 

kinderen uit de overige groepen komen zelf naar MontePlaza. 

 

De kinderen eten aan tafel. Ze krijgen thee/limonade aangeboden. Het eten nemen zij zelf 

mee van thuis. Snoep mag niet worden meegenomen.  

Van de kinderen wordt verwacht dat zij na het eten hun eigen afval in de daarvoor bestemde 

afvalbakken gooien. 

 

Het spelen 

Bij goed weer spelen de kinderen onder toezicht buiten. Bij slecht weer spelen de kinderen 

binnen. De overblijfkrachten die binnen toezicht houden op de spelende kinderen ruimen 

intussen zoveel mogelijk op.  

 

De kinderen worden niet actief beziggehouden door de overblijfkrachten. Hiervoor is gekozen 

om een duidelijk onderscheid te maken met de schoolactiviteiten. Wel is er allerlei 

spelmateriaal aanwezig en zal bij aanhoudende regen een gezamenlijke spelactiviteit in het 

speellokaal worden aangeboden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


