
 
Beleid tussen-schoolse opvang 

Vooraf 

Het beleid van onze tussen-schoolse opvang is vast gesteld in 2010 en wordt elk jaar 

geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Ons beleid bestaat uit: 

 Het protocol tussen-schoolse opvang 

 De vrijwilligers-vergoeding 

 Het overblijf contract 

 

Het protocol tussen-schoolse opvang 

Het protocol tussen-schoolse opvang is in 2010 opgesteld met de overblijf-vrijwilligers en 

de directie en wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De ouders kunnen dit 

protocol vinden op de website. 

Over het overblijfteam:  

 Elke overblijfkracht heeft een verklaring omtrent gedrag overlegd; 

 Er is elke dag een overdracht tussen de leerkracht en de overblijfvrijwilliger 

voor aanvang van de tussen-schoolse opvang en na de tussen-schoolse opvang; 

 Er is gedurende een schooljaar vijf keer overleg tussen directie en 

overblijfteam; 

 Onder leiding van een deskundige volgt het overblijfteam regelmatig scholing 

om het pedagogisch handelen verder te verbeteren met behulp van de school 

brede methodiek PBS (Positive Behaviour Support); 

 Elk schooljaar wordt onder leiding van de BHV-ers een ontruimingsoefening 

tijdens de overblijf georganiseerd; 

 Meerdere overblijfkrachten zijn geschoold ‘bedrijfshulpverlener’ en volgen 

daartoe de jaarlijkse (herhaling)cursussen; 

 Om 11.30u komen de overblijfvrijwilligers samen op school. Er worden lopende 

zaken doorgenomen, naar het rooster gekeken en relevante informatie 

uitgewisseld;  

 Om 11.55u is er een overdracht tussen de leerkracht en de overblijfkracht en 

om 13.10u is er tussen de leerkracht en overblijfkracht ook weer een 

overdracht; 

 Na de laatste overdracht ruimt de overblijfkracht het speelgoed in de 

overblijfbak op, ruimt het rooster op en deelt eventueel nog laatste relevante 

informatie met het overblijfteam en om 13.30u eindigt de overblijf. 

 

Algemene overblijfafspraken:  

 Onder begeleiding van de overblijfkracht eten en drinken de kinderen binnen en 

de kinderen spelen buiten (tenzij het weer dat niet toelaat); 

 Tussen de leerkracht en overblijfkracht worden afspraken gemaakt over regels 

in de klas en spullen die gebruikt mogen worden; 

 De overblijfkrachten begeleiden hun eigen groep tijdens buiten spelen maar 

letten tijdens overblijf op alle kinderen; 



 
 De school promoot een gezonde lunch (water, volkorenbrood, groente, fruit); 

 Verder gelden de schoolafspraken ook tijdens de overblijf. 

 

Afspraken met de kinderen: 

 Tijdens het eten zitten de kinderen op een stoel of in de kring; 

 In geen geval mag er tijdens overblijf worden gesnoept; 

 Ieder kind eet tenminste één boterham en drinkt een pakje of beker drinken; 

 De kinderen van de groepen 1-2 blijven in het lokaal en spelen i.v.m. het 

toezicht niet op de gangen; 

 De groep gaat gezamenlijk naar buiten om te spelen en komt gezamenlijk weer 

binnen. 

 

 Afspraak met de ouders: 

 Als de ouders iets kwijt willen t.a.v. de overblijf, dan melden ze dit aan de 

groepsleerkracht; 

 Aan het eind van een schooljaar geven de ouders aan door het invullen van het 

overblijfcontract of een kind deelneemt aan de overblijf en zo ja voor welke 

dagen en daarnaast geven ouders aan of ze via het jaarkaart- of strippenkaart 

systeem zullen betalen;  

 De jaarkaart dient in 1 maal voor het lopende schooljaar betaald te worden; 

 De strippenkaart van 4, 10 of 20 keer dient voor een nieuwe periode van 

overblijf betaald te worden; 

 Incidenteel overblijven is mogelijk door het van tevoren koppen van een los 

overblijfkaartje; 

 Van het geld dat school int voor het overblijf, wordt de vrijwilligers-bijdrage 

betaald en het resterende bedrag wordt uitgegeven aan speelgoed voor de 

kinderen tijdens de overblijf; 

 Kosten overblijf (kunnen jaarlijks wijzigen): 
Jaarkaarten:   

€ 48,- 1 dag in de week 

€ 96,-     2 dagen in de week 

€ 144,-  3 dagen in de week 

€ 192,-  4 dagen in de week 

Strippenkaarten 

€ 2,50 1x overblijven 

€ 7,- 4 x overblijven 

€ 17,50 10x overblijven 

€  35,- 20 x overblijven 

 



 
 

De vrijwilligers-vergoeding 

De vrijwilligersbijdrage heeft school vastgesteld in samenspraak met de overblijf- 

vrijwilligers rekening houdend met de richtlijnen die gelden voor vrijwilligers-bijdrage 

vanuit de belastingdienst. 

Informatie van het ministerie en de belastingdienst 

In 2006 is de maximale vrijwilligersvergoeding verhoogd naar €1500,00 per jaar. Het 

maximale bedrag dat per maand mag worden vergoed, is verhoogd naar €150,00.  

Bij een vrijwilligersvergoeding van ten hoogste €4,50 per uur is geen sprake van een 

marktconforme vergoeding en zal de belastingdienst dus geen loonbelasting heffen. 

 Voor vrijwilligers onder de 23 jaar geldt een bedrag van €2,50 per uur. 

Deze uitspraak geeft vrijwillige overblijfkrachten duidelijkheid over de vergoeding die zij 

belastingvrij mogen ontvangen. Het genoemde maximale bedrag sluit aan op de 

bestaande praktijk. Overblijfkrachten ontvangen veelal een vergoeding van €8,00 á  

€9,00 per keer overblijven. Hiervoor zijn zij (inclusief reizen, voorbereiding en het 

overblijven zelf) gemiddeld ongeveer 2 uur actief. In de afweging die het ministerie van 

Financiën heeft gemaakt ten aanzien van de maximale vergoeding per uur is gedacht aan 

de in totaal bestede tijd waarvoor de vergoeding wordt betaald. Dit geeft dus 

mogelijkheden om vrijwilligers activiteiten zoals reizen naar/van de werkplek, 

vergaderen, roosterwerkzaamheden en scholing uit te betalen.  

Berekening van de vrijwilligers-vergoeding op de Admiraal de Ruyterschool 

De overblijf-vrijwilligers op de Admiraal krijgen conform de wettelijke regeling €4,50 euro 

vergoeding per uur. Geen enkele vrijwilliger is jonger dan 23 jaar. 

De vergoeding per uur is als volgt opgebouwd en inclusief onderstaande zaken: 

 Aanwezigheid op een overblijf dag van 11.30u tot 13.30u (zie protocol); 

 Het aantal overblijfdagen in een schooljaar is berekend op basis van de 

overblijfdagen in een schooljaar exclusief schoolvakanties, studiedagen team en 

schoolreisjes/ excursies van de groepen; 

 Het volgen van jaarlijkse cursussen en overleggen (zie protocol) door de 

vrijwilliger om de kwaliteit van de tussen schoolse opvang te verbeteren rond de 

20 uur per schooljaar; 

 Een geringe onkosten vergoeding voor reiskosten en kleding. 

 

 

 

 



 
Berekening per schooljaar bij *maximale vergoeding  

2011-2012 

 

148 overblijfdagen 

 

€1332,- 

2012-2013 

 

149 overblijfdagen  

 

€1341,- 

2013-2014 

 

145 dagen 

 

€1305,- 

2014-2015  

 

151 overblijfdagen 

 

€1359,- 

2015-2016 149 overblijfdagen 

 

€1341,- 

2016-2017 146   overblijfdagen €1314,- 

 

2017-2018 142  overblijfdagen €1278,- 

 

*van toepassing bij ‘fulltime vrijwilligers’ 

  

Het overblijf contract 

Voor aanvang van het schooljaar vullen alle ouders onderstaand overblijfcontract in. 

 

 

 

 

 

 



 
 

OVERBLIJFCONTRACT 20..-20.. 

 

Naam kind(eren) en achternaam en huidige groep(en):  

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Naam ouder/verzorger: 

…………………………………………………………………... 

Hierbij verklaar ik dat mijn kind wel/niet*deelneemt aan de overblijf. 

*svp omcirkelen wat van toepassing is 

Mijn kind(eren) blijft/blijven over op*:  

Maandag / Dinsdag / Donderdag / Vrijdag 

*s.v.p. omcirkelen wat/welke dagen gewenst zijn. 

Betaalwijze en tarieven staan vermeld in de bijgevoegde brief. 

Tijdens de overblijf is ons ‘beleid tussen schoolse opvang’ van toepassing. Verder gelden bij de overblijf 

dezelfde regels als de schoolregels. 

 

 

Datum……………………………………………………… 

Handtekening ouder/verzorger………………………………………………………………………… 

Dit contract geldt voor het gehele schooljaar, maar eventuele wijzigingen zijn uiteraard mogelijk. 

Geeft u de wijzigingen door aan Patricia Cairo de overblijf coördinator. 

 

 

 

 


