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                              September 2018 

 
OUDERBIJDRAGE OVERBLIJF SCHOOLJAAR 2018– 2019 
 
Ook afgelopen schooljaar hebben er weer dagelijks bijna 300 kinderen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om op school over te blijven. Volgens ons is dit goed gelukt dankzij de grote inzet van 
het overblijfteam. Deze mensen willen wij dan ook hartelijk danken voor hun goede zorgen en 
inzet. Vanzelfsprekend willen wij deze goede zorg ook in het nieuwe schooljaar 2018-2019 weer 
bieden. 
 
De overblijfbijdragen voor de "vaste overblijvers" zijn gebaseerd op een vaste prijs van € 1,00 per 
kind per dag. Indien uw kind incidenteel gebruik maakt van de overblijf, kunt u een strippenkaart 
kopen ad € 5,00; dit is voor 4 maal  overblijven. Deze strippenkaarten zijn op school verkrijgbaar bij 
de overblijfadministratie tijdens de overblijfuren. Ook kunt u uw kind geld meegeven om bij de 
overblijfadministratie een strippenkaart te kopen. Voor de kleuters kunt u het geld eventueel bij de 
klassendocent(e) afgeven. 
 
Als u per jaar of per halfjaar ineens betaalt, kunt u gebruik maken van de korting zoals 
aangegeven in de tabel.  Indien u in twee termijnen wilt betalen, dient de 1e betaling vóór 15 
september 2018 en de 2e betaling vóór 15 februari 2019 voldaan te zijn. Als uw betaling niet vóór 
de genoemde data binnen is, vervalt de korting. Voor 2e en 3e kinderen zijn er ook kortingen; 
raadpleeg hiervoor de aangehechte tabel.  
 
De betalingen kunt u overmaken op onze bankrekening nr. NL15 INGB 0005 0314 31 t.n.v. 
Overblijfrekening OBS De Waterkant met vermelding van de periode én de naam van uw  
kind(eren). 
U kunt ook contant betalen bij de overblijfadministratie, waarna u een kwitantie ontvangt. 
 
BELANGRIJK: U BENT VERPLICHT VOORUIT TE BETALEN! 
 
Het overblijfgeld dient voor de 1e van de maand te zijn voldaan. 
Bij te late betaling krijgt u een herinnering om alsnog binnen een week te betalen, daarna 
vervalt het recht op overblijven. 
 
Wij hopen dat hiermede voor iedereen duidelijk is wat de afspraken zijn met betrekking tot het 
betalen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Jessica Idsinga 
(directeur) 
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OVERBLIJFREGLEMENT DE WATERKANT 
 
 
1. LEIDING: 
Het overblijfteam bestaat uit ca. 25 personen, waaronder  een coördinatrice en een medewerkster, 
die verantwoordelijk is voor de administratie. 
 
2. KOSTEN: 
Deze worden per schooljaar vastgesteld.  
 
3. WIJZE VAN BETALEN: 
Bij voorkeur per bank via het nummer   NL 15  INGB  0005 0314 31 t.n.v. Overblijfrekening OBS 
De Waterkant met vermelding van periode én naam van het kind. Tevens is er de mogelijkheid om 
contant bij de overblijfadministratie te betalen. Opmerking: korting bij halfjaar- of jaarbetaling (zie 
betalingsregeling ). 
 
4. AANMELDEN/OPZEGGEN: 
Aanmelden door middel van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. 
Opzeggen: mondeling of schriftelijk door de ouders, minstens l week van tevoren. Bij geen bericht 
wordt er een volle maand in rekening gebracht. 
 
5. REGELS: 

 Overblijven vindt plaats in de klaslokalen. 

 Kinderen dienen zelf brood, drinken en eventueel fruit mee te nemen. 

 Het is niet toegestaan snoep of  voorverpakte koeken mee te nemen. 

 Er wordt gespeeld in de klas, het speellokaal of buiten op het schoolplein (dit alles ter 
beoordeling van de overblijfleiding en afhankelijk van het weer). 

 Tandenpoetsen is mogelijk, maar niet onder toezicht. U moet dit zelf met uw kind regelen. 
 
Buitenspelen: 

 Uitsluitend op de terreinen rondom de school. 

 Kleuters en groep 3 spelen in de speeltuin, de groepen 4 t/m 6 op het middenveld van het 
schoolplein, groep 7 en 8 op het voetbalveld. 

 Er wordt toezicht gehouden. 

 Kinderen mogen NIET van het terrein af! 
 
 
AANVULLING OP REGLEMENT: 
Bij conflicten wordt als volgt gehandeld: 

 stap 1 Overblijfkracht treft zelf een passende maatregel. 

 stap 2  Leerkracht wordt ingelicht en bespreekt het storende gedrag met het kind. 

 stap 3  Via de schoolleiding wordt de ouder ingeschakeld om tot gedragsverbetering te   
                          komen. 

 stap 4  Schorsing (= apart in een klas eten en geen contact met overblijven), maximaal l 
                          week. 

 stap 5  Uiteindelijke verwijdering voor 12 schoolweken, na overleg met de 
                          overblijfcommissie. 

 stap 6  Definitieve verwijdering van het overblijven. 
 
 
 
 
N.B. Als u uw kind van de mogelijkheid tot overblijven gebruik laat maken, wordt u geacht  met 
bovenstaande regels rekening te houden.. 
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SCHOOLJAAR 2016 - 2017 
 
Overblijfbedrag  (norm = € 1,00 per dag) 
 
per maand 4 dagen per week 3 dagen per week 2 dagen per week 
1 kind  € 16,00 € 12,00  € 8,00 
2 kinderen € 30,00 € 22,50  € 15,00 
3 kinderen € 45,00 € 33,75  € 22,50 
 
Kosten per halfjaar indien betaling vóór 15 september 2016 en 15 februari 2017 
1 kind  € 75,00 € 56,25  € 37,50 
2 kinderen € 145,00 € 108,75  € 72,50 
3 kinderen € 220,00 € 165,00  € 110,00 
 
Kosten per halfjaar indien betaling ná 15 september 2016 en 15 februari 2017 
1 kind  € 77,50 € 58,15  € 38,75 
2 kinderen € 147,50 € 110,65  € 73,75 
3 kinderen € 222,50 € 166,90  € 111,25 
 
Kosten per jaar indien betaling vóór 15 september 2016 
1 kind € 147,50 € 110,65 € 73,75 
2 kinderen € 287,50 € 215,65 € 143,75 
3 kinderen € 437,50 € 328,15 € 218,75 
 
Kosten per jaar indien betaling ná 15 september 2016 
1 kind € 153,00  € 114,75 € 76,50 
2 kinderen € 293,00 € 219,75 € 146,50 
3 kinderen € 443,00 € 332,25 € 221,50 
 
Opmerkingen: 
 

 De overblijfbijdrage is gebaseerd op tien maandelijkse termijnen, te weten: 
september 2016 t/m juni 2017. De maanden juli en augustus behoeven niet betaald te worden. 

 

 Korting bij halfjaarlijkse- en jaarlijkse betaling. 
 

 Een schooljaar  = 10 x het maandtarief  

 Een halfjaar       =   5 x het maandtarief 
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AANMELDING 

OVERBLIJF O.B.S. De Waterkant 
 
 
naam van de leerling(e)  ...................................................................... m / v 

geboortedatum   ...................................................................... 

adres     ...................................................................... 

postcode   ………………….......................................... 

telefoonnummer:   ........................................bij geen gehoor tel. nr....................... 

groep ......... leerkracht:  ...................................................................... 

broertje / zusje van:  ...................................................................... uit groep: ............ 

 

Aansprakelijke personen 

naam van de moeder:  ..................................................................... 

naam van de vader:  ..................................................................... 

naam en adres huisarts: ......................................................................   

  ...................................................................... 

Postcode               .................                                telefoon huisarts: ........................ 

is het kind vaak ziek ? ...................................................................... 

zijn er medische bijzonderheden te vermelden ? ...................................................................... 

hij/zij maakt m.i.v.  ...............................keer per week gebruik van de overblijfmogelijkheid. 

Op de dagen: ……………………………………………………………….                               

 

 Betalingswijze 

Ondergetekende betaalt de kosten verbonden aan het overblijven op de volgende wijze: 

 0   per maand   -      0   per halfjaar   -     0     per jaar   -     0     per giro   -     0    contant 

 (aankruisen wat van toepassing is) 

 

 

Ondergetekende, heeft kennis genomen van het overblijfreglement en de betalingsregeling 

en ondertekent de voorwaarden. 

 

 

HANDTEKENING:  ...............................................           DATUM..................................... 


