Deventer, 21-8-2015

Betreft: Overblijfregeling Openbare Daltonschool De Hagenpoort

Geachte ouders / verzorgers,

Overblijfregeling
Uw kind kan tussen de middag overblijven op school. In deze brief leest u hoe dit is georganiseerd en hoe
u uw kind aanmeldt voor de tussenschoolse opvang.
Organisatie
Per 15 kinderen houdt één ouder toezicht tijdens het eten en buitenspelen. In verband met het grote aantal
kinderen en de grootte van het plein kunnen niet alle kinderen gelijktijdig buitenspelen. Daarom gaan de
groepen bij toerbeurt buitenspelen
Bij slecht weer kunnen de kinderen binnenspelen.
Opvallend gedrag tijdens de TSO wordt bij de groepsleerkracht gemeld, zodat de leerkracht dit met het
kind en eventueel met de ouders kan bespreken.
Aan kinderen die zich niet lekker voelen of moe zijn (vooral de jongsten aan het eind van de week) wordt
extra aandacht besteed.
Dit wordt ook doorgegeven aan de groepsleerkracht.
Er is geen overblijven op dagen dat de kinderen ’s middags vrij zijn.
Het overblijven wordt gecoördineerd door Paula Draaijer. Zij is tevens onze conciërge.
Gita van der Zouwen en Miep Tjooitink zijn de bouwcoördinatoren. Zij onderhouden het contact tussen de
overblijfouders/coördinator en de school.
In de hal kunnen de kinderen en de ouders op het informatiebord zien welke ouders op die dag
overblijfouders zijn en welke regels en afspraken gelden tijdens het overblijven.
Hoe geeft u uw kind op voor het overblijven?
Alle ouders vullen aan het begin van het schooljaar een formulier in waarop zij aangeven of hun kind
incidenteel of structureel gebruik zal gaan maken van de overblijfregeling. Dit formulier ontvangt u bij deze
nieuwsbrief.
Als uw kind af en toe overblijft dan kunt u dit melden aan de groepsleerkracht of Paula.
Voor kinderen die op vaste dagen overblijven vult u alleen het formulier in.
Afmelden voor het overblijven.
Mocht uw kind wel aangemeld zijn voor het overblijven, maar gaat het onverwacht niet door, wilt u dit dan
zo spoedig mogelijk doorgeven aan de leerkracht van uw kind? Deze meldt de afwezigheid van leerlingen
bij de overblijfcoördinator.
De kosten en wijze van betalen.
De kosten van het overblijven zijn gebaseerd op € 2,00 per keer. Wanneer uw kind structureel meerdere
keren per week overblijft hanteren wij een korting.
U “koopt” een plek voor het overblijven gedurende het hele schooljaar en betaalt hiervoor een vast bedrag.
Gezien de enorme administratieve rompslomp wordt er niet per keer afgerekend.
Indien u problemen heeft met het betalen van het overblijfgeld kunt u bij de directie een beroep doen op de
regeling voor ouders met betalingsproblemen. Deze is opgenomen in de schoolgids.
Wanneer ouders niet (tijdig) betalen, treedt het protocol wanbetalers inwerking.
Indien uw kind structureel een dag (of meerdere dagen) in de week overblijft, verzoeken wij u het
bijbehorende bedrag over te maken op banknummer NL12SNSB 0907 69 0440 t.n.v. De Hagenpoort
Deventer o.v.v. de naam van uw kind.
Let op! Er wordt niet gewerkt met automatische incasso. U moet dus zelf het bedrag tijdig overmaken.
U kunt aangeven het bedrag in een keer, in 3 termijnen of in 10 maanden over te maken.
Het is ook mogelijk om incidenteel gebruik te maken van de overblijfregeling. Voor die gevallen kunt u een
strippenkaart van 5 of 10 keer kopen. Deze strippenkaarten zijn verkrijgbaar bij Paula Draaijer .

Structureel:
1 keer per week (hele schooljaar)
2 keer per week (hele schooljaar)
3 keer per week (hele schooljaar)
4 keer per week (hele schooljaar)

€
€
€
€

Incidenteel:
Strippenkaart (5 keer overblijven)
Strippenkaart (10 keer overblijven)

€ 10,€ 20,-

60,115,165,210,-

Overblijfouders
Er wordt gewerkt met een vaste groep overblijfouders. Afhankelijk van het aantal ouders en hun
beschikbaarheid wordt een rooster opgesteld. Zo kan de pool bestaan uit ouders die meerdere keren
per week kunnen overblijven en ouders die bijv. eens in de 3 weken beschikbaar zijn.
Een goede, betrouwbare en betaalbare overblijfregeling is ons gezamenlijk belang.
Mocht u belangstelling hebben of iemand kennen die het team van overblijfouders wil versterken,
meldt u dan aan bij Paula, Gita, Miep of Dieuwke.
We zoeken (groot)ouders/belangstellenden die:
- bereid zijn om regelmatig over te blijven;
- het leuk vinden om op deze wijze betrokken te zijn bij de school;
- kunnen omgaan met zowel jongere als oudere basisschoolleerlingen;
- bereid zijn een dag scholing te volgen.

Vergoeding
De overblijfouders worden ontvangen een vrijwilligersvergoeding (€ 9,- per keer). De ouders worden in de
gelegenheid gesteld nascholing te volgen. De school int het overblijfgeld. De overblijfcoördinator
coördineert de overblijfpool.
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden als overblijfouder of heeft u nog vragen dan kunt u zich melden bij Paula Draaijer,
Dieuwke de Witt, Gita van der Zouwen of Miep Tjooitink. Zij zullen dan het vervolg met u bespreken.

Met vriendelijke groet,
Dieuwke de Witt

Overeenkomst Overblijven schooljaar 2015-2016
Hierbij geeft dhr. / mevr …………………………………… zijn/haar zoon/dochter op voor de
tussenschoolse opvang.
Naam (namen): ………………………………..

groep: ………

…………………………………

groep: ………

…………………………………

groep: ………

blijft (blijven) structureel / incidenteel* over op
O Maandag
O Dinsdag
O Donderdag
O Vrijdag
Dhr. / mevr. …………………………………….maakt

€ ……………………. over op

Bankrekeningnummer NL 12 SNSB 0907 690 440 t.n.v. De Hagenpoort o.v.v. van naam kind.
Het bedrag wordt
o

in een keer betaald

o

in 3 termijn betaald ( september / januari / mei )

o

in 10 maanden betaald
Structureel:
1 keer per week (hele schooljaar)
2 keer per week (hele schooljaar)
3 keer per week (hele schooljaar)
4 keer per week (hele schooljaar)

€
€
€
€

Incidenteel:
Strippenkaart (5 keer overblijven)
Strippenkaart (10 keer overblijven)

€ 10,€ 20,-

60,115,165,210,-

(* Invullen / aankruisen wat van toepassing is.)
Datum:…………………………….
Tel.:……………………….

b.g.g.:…………………..

Handtekening ouders / verzorg(st)ers.
……………………………

