Overblijfregels
Van alle leerlingen die overblijven wordt verwacht dat zij de overblijfkrachten met respect
behandelen en dat zij zich houden aan de school- en pleinregels om het overblijven plezierig
te laten verlopen. Bij overschrijding van de regels en respectloos gedrag worden de leerkracht
en de ouders op de hoogte gebracht van het incident. Overblijvers die zich bij herhaling niet
aan de regels houden wordt het overblijven ontzegd. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u
zowel telefonisch als schriftelijk bericht. De regels worden middels een poster voor alle
leerlingen zichtbaar opgehangen in de overblijfruimtes en door de leerkracht besproken. De
overblijfkrachten zullen deze regels regelmatig onder de aandacht van de overblijvers
brengen. De regels zijn:
Overblijfregels We respecteren elkaar. We respecteren de regels die worden gebruikt door de
overblijfkrachten.
De algemene regels zijn:
 We luisteren naar de overblijfkrachten.
 We doen wat de overblijfkrachten van ons vragen.
 Als er ruzie is dan praten we het uit.
 Lukt dit niet dan melden we dat bij de overblijfkracht.
De regels tijdens het eten:
 We nemen gezonde voeding mee.
 We trakteren niet tijdens het overblijven, maar doen dit in de klas.
 We eten gezamenlijk.
 We blijven op onze stoel en eten rustig onze lunch.
 We ruimen netjes alles op.
De regels voor het buitenspelen:
 We spelen alleen op het eigen plein.
 We spelen samen en ruimen ook samen op.
 We blijven op het schoolplein.
Bij respectloos gedrag (schreeuwen, brutaal zijn, niet luisteren) worden de volgende stappen
gehanteerd:
Stap 1: Waarschuwing door de overblijfkracht en melding bij de leerkracht.
Stap 2: Gesprek met de overblijfkracht. Leerkracht wordt geïnformeerd en stuurt een
waarschuwingsmail naar de ouders. Ouders gaan in gesprek met hun kind.
Stap 3: Schorsing. Leerkracht en directeur worden geïnformeerd. De directeur neemt contact
op met de ouders. De periode van schorsing is afhankelijk van het gebeuren.

Wij hopen natuurlijk dat we het samen voor elkaar krijgen
dat bovenstaande regels niet te hoeven worden gehanteerd.

