
Samenvatting overblijfprotocol Eenbes Basisschool Merlebos

Kids Talent  is als overblijforganisatie verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van de TSO en 
wordt op het terrein (binnen en buiten) van school gerealiseerd.

We willen leerlingen de mogelijkheid bieden om tijdens de lunchpauze te lunchen en te ontspannen 
(door ontspanning en inspanning) in een veilige en vertrouwde omgeving.
De TSO vind plaats in de vrije tijd van leerlingen, mede daardoor willen we zorgen voor een leuke 
en ontspannen sfeer. Om een veilige vertrouwde omgeving te kunnen scheppen zijn duidelijke 
afspraken en structuur nodig. 
In dit protocol staan de afspraken en structuur van het overblijven op een rijtje.

Hoe ziet het overblijven eruit voor de leerlingen?
Om 12.00 uur gaan de groepsleerkrachten zelf lunchen en nemen de vrijwilligers de groep over van 
de leerkracht.
Er wordt gestreefd naar vaste vrijwilliger(s) op de groep, het aantal overblijfkrachten is gebaseerd 
op de verhouding 15 leerlingen 1 overblijfkracht.

De onderbouw groepen (1 t/m 4) gaan eerst lunchen. De groepen lunchen gezamenlijk in de aula 
onder toezicht van de vrijwilligers.
Leerlingen krijgen alle tijd om rustig hun lunch op te eten/drinken. 
Na de lunch mogen de leerlingen buiten spelen. 
Na het buitenspelen neemt de groepsleerkracht de klas weer over en hebben de vrijwilliger en de 
leerkracht kort overleg over eventuele bijzonderheden.

De bovenbouw groepen (5 t/m 8) gaan eerst buiten spelen. Daarna gaan ze naar binnen om te 
lunchen. Leerlingen krijgen alle tijd om rustig hun lunch op te eten/drinken. 
Om 12.50 uur nemen de leerkrachten het weer over van de vrijwilligers en beginnen om 13.00 uur 
de lessen weer.
Er is altijd een korte overdracht tussen de vrijwilliger en de groepsleerkracht.

Er zijn algemeen geldende regels en groep-specifieke regels opgesteld.
Zo verwachten we van alle leerlingen dat ze tijdens het eten rustig op hun eigen plaats zitten, pas 
wanneer ze hun eten op hebben, is er ruimte om samen met anderen een spelletje te doen of te 
knutselen.
Ook verwachten we van iedereen een respectvolle houding naar elkaar toe.

Mochten leerlingen zich niet aan de gestelde regels houden, zal er in eerste instantie een gesprek 
plaatsvinden met de leerkracht, de leerling en de coördinator. In sommige gevallen kan er voor 
gekozen worden ouders ook uit te nodigen voor een gesprek.

Tijdens het overblijven is altijd de overblijfcoördinator aanwezig. De coördinator is het 
aanspreekpunt voor de vrijwilligers, leerkrachten, maar ook kinderen en ouders  kunnen daar vragen 
neerleggen.
Je kan de overblijfcoördinator het makkelijkste bereiken per mail: tso-heeze@kidstalent.nl
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