
WAT BETEKENT OVERBLIJVEN BIJ ONS OP SCHOOL? 

De pauze tussen de middag is de laatste jaren voor veel kinderen veranderd. Zo ook op onze 

school. In 2017 zijn wij gestart met het vier-gelijke-dagenmodel. Dit houdt in dat alle kinderen 

4 dagen tussen de middag op school blijven. Zij eten als groep met hun leerkracht en hebben 

vervolgens een half uurtje om even lekker te ontspannen. Dit half uurtje heet bij ons ‘de 

overblijf’. Tijdens de overblijf gaan kinderen naar buiten om te spelen op de pleinen, of naar 

de bieb waar ze bij de binnenoverblijf zich kunnen vermaken door te lezen, knutselen, een 

spelletje te spelen. De pleinen zijn in 2019 voorzien van een update. Er is een grote pergola 

neergezet voor de nodige schaduw in de zomer, er zijn voetbalveldjes bijgekomen en 

duikelrekken. De lijnen zijn opnieuw geplaatst en het kunstgras is vervangen. 

 

DE OVERBLIJF EN HAAR PLEK BINNEN DE SCHOOL 

Het Kompas beschikt over een enthousiaste goed geregelde overblijfvoorziening. Wij vinden 

dit van cruciaal belang. Het brengt rust in de groepen en zorgt voor tevreden leerlingen, ouders 

en leerkrachten. Ons overblijfteam, onder aanvoering van overblijf coördinator Jeanet 

Steenbeek, bestaat momenteel uit 12 vrijwilligers. Begin 2018 heeft zij, in samenspraak met 

de leerkrachten, een aantal regels opgesteld. We hebben het dan over regels en afspraken, 

activiteiten, spelmaterialen etc., zodat elk kind een ontspannen overblijf heeft. 

In het schema hieronder worden de spelregels op een speelse manier weergegeven. Deze 

regels sluiten weer aan bij de spelregels op Het Kompas. 

 

 



In 2019 zijn hier, schoolbreed, nog duidelijke consequenties bijgekomen. Kinderen kunnen 

een gele, rode en ook groene kaart krijgen. Je zou denken dat dit confronterend kan zijn voor 

kinderen. Maar de kinderen uit de leerlingenraad hebben juist aangegeven dat ze blij zijn met 

de wijze waarop we nu omgaan met het gedrag in de klas en op het plein. “Het geeft duidelijk 

aan wat er wel en niet mag en wat de consequenties zijn”, zo gaven ze tijdens een bijeenkomst 

van de leerlingenraad (juni 2019) aan. Wat als erg positief wordt ervaren, is dat de leerkracht 

kijkt wat voor beloning dan wel consequentie er gegeven wordt. Zo richten we ons als school, 

ook tijdens de overblijf, op elk kind. We staan samen sterk voor en met onze kinderen. 

 

DE BEGELEIDERS 

De begeleiders houden toezicht op onze twee pleinen. Per plein is er 1 personeelslid van 

school bij. Elk jaar krijgt deze groep de mogelijkheid tot extra scholing en in 2020 hebben zij 

een officiële TSO (Tussenschoolse Opvang) cursus aangeboden gekregen. Ook zij blijven 

leren. 

Door deze manier van overblijf kunnen de kinderen lekker spelen en kunnen de leerkrachten 

rustig lunchen en praten met collega’s. 

  Aan deze vorm van overblijf zitten voor ouders geen kosten verbonden. 

 

EXTRA INFORMATIE OVER HET OVERBLIJVEN IS OP GENOMEN IN DE 

SCHOOLGIDS. 

 

Wilt u wat vragen aan de coördinator, of bent u ook enthousiast geworden om mee te 

draaien? Dat kan natuurlijk. Jeanet is vaak op school te vinden, maar u kunt haar ook bellen 

of mailen. 

Jeanet Steenbeek 06 44 541 542 

Email: jeanet.steenbeek@onzewijs.nl 

Mocht u nog vragen hebben of feedback willen geven dan bent u uiteraard van harte 

welkom. 
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