
 

Overblijfregeling op basisschool De Vonder 

 

Voor alle kinderen van de school bestaat de mogelijkheid om in de middagpauze 
over te blijven. 

Om alles goed te laten verlopen zijn er een aantal afspraken gemaakt.  

 

De voornaamste afspraken rond het overblijven zijn: 

* De organisatie van het overblijven berust onder verantwoordelijkheid van het 
schoolbestuur. 

De coördinatie berust bij Mevr. Rianne Klijsen tel. 06-30946837 en Mevr. 
Angelique Mutsaers  

tel. 06-53665544. Voor informatie en opmerkingen kunt u met een van hen 
contact opnemen. 

 

* Aanmelden van losse overblijvers kan op de volgende manier. 

Digitaal via een mail vóór 11.00 uur op het volgende email adres: 
overblijvendevonder@gmail.com 

Ook het afmelden van vaste overblijvers graag via de mail. 

 

* De kosten voor het overblijven vindt u in onderstaand schema. 

Voor kinderen die 1 - 2 - 3 vaste dagen of gehele week overblijven, betalen via 
de bank. 

Incidentele absentie door ziekte e.d. kan niet vereffend worden.  

 

* Losse overblijvers betalen € 2,= per dag contant per keer aan de 
overblijfkracht. 

U meldt uw kind dan aan via het bovenstaande emailadres. 



        

* De overblijfkrachten zijn als verzekerden aangetekend op de 
aansprakelijkheidsverzekering van het schoolbestuur. 

 

* Er is regelmatig overleg tussen de overblijf coördinatoren en de directie van de 
school. Kinderen worden op hun gedrag tijdens het overblijven aangesproken. 
Tijdens de middagpauze mogen overblijvers het schoolterrein niet verlaten.  

 

* Ieder kind brengt een eigen (lege) beker met deksel, mee voor het overblijven. 

Er wordt thee, melk en water geschonken. Indien uw kind graag iets anders 
drinkt, bent u vrij om dit 

mee te geven. 

 

* De kinderen blijven over in hun eigen lokaal. De overblijfkracht controleert of 
de kinderen aanwezig zijn, en gaan gezamenlijk eten. 10 minuten voor de 
middag schooltijd eindigt de overblijftijd. Vanaf dat moment zorgt het team weer 
voor het toezicht. 

 

Kosten vaste overblijvers schooljaar 2014-2015 per kind: 
 

Groep 1 t/m 8:   Per week  

1 vaste dag per week  €  2,=   

2 vaste dagen per week  €  4,=  

3 vaste dagen per week  €  5,=  

4 vaste dagen per week  €  6,=  

 

Aan de hand van bovenstaande bedragen zullen wij het totaalbedrag tot het 
einde van het schooljaar voor u berekenen. 

 

Vakanties, overige feestdagen, studiedagen, sportdag, schoolreisje, enz. zijn in 
bovenstaande bedragen verrekend. 

 



Met vriendelijke groet, 

Team overblijven De Vonder 

Mevr. Angelique Mutsaers 06-53665544 

Mevr. Rianne Klijsen 06-30946837 

Mevr. Jeanne de Gruyter / Hr. Teun Brand 
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