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Overblijfprotocol Bambino Overblijfservice      
 

Doel Overblijfprotocol  

Bambino verzorgt het overblijven op de school van uw kind(eren). Graag bieden wij de kinderen die 

aan onze zorg worden toevertrouwd een ontspannen en verantwoorde lunchpauze op basis van een 

christelijke identiteit. Om het overblijven zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij alle afspraken 

en regels vastgelegd in dit protocol. Zo weet u als ouder/verzorger wat u van het overblijven mag 

verwachten. Het basisonderwijs is wettelijk verplicht om het overblijven op school aan te bieden en 

besteedt dit uit aan Bambino. De basisschool en Bambino Overblijfservice hebben daartoe een 

overeenkomst gesloten, waarin taken en verantwoordelijkheden over en weer zijn vastgelegd.  

 

Wat zijn onze (pedagogische) uitgangspunten bij het overblijven? 

Wij geloven 

• Dat elk kind er mag zijn en welkom is 

‘Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet’. 

• Elk kind uniek is en kostbaar in Gods ogen 

Een kind is een schat, een parel in Gods hand. 

• En beschikt over bijzondere talenten 

Elk kind mag zijn unieke talenten leren ontdekken en ontwikkelen op een speelse manier. 

  

Wij Bieden 

• Liefdevolle zorg  

vanuit de liefde van Jezus Christus met zorg en aandacht voor het kind. 

• Een veilige omgeving 

Door te zorgen dat het kind veilig is en zich veilig voelt, kan het zich in vrijheid ontwikkelen. 

• Plezier 

Bambino biedt een ontspannen en gezellige omgeving waar kinderen met plezier komen en 

plezier met elkaar hebben. Zo ontwikkelen kinderen hun sociale vaardigheden. 

  

Wij bouwen 

• Aan een sterke basis voor de toekomst van het kind 

“Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud 

geworden is.” Spreuken 22 : 6 

• Op de rots Jezus Christus 

Bambino bouwt op het evangelie vanuit de overtuiging dat het geloof in Jezus Christus het 

beste fundament is onder ieder leven. 

• Samen met ouders 

De ouders zijn het eerst verantwoordelijk voor hun kind. Bambino respecteert die 

verantwoordelijkheid en betrekt ouders maximaal bij de opvang en zorg voor hun kind.  

 

Wij organiseren het overblijven voor de leerlingen in dezelfde leefomgeving als de school en hanteren 

daarbij dezelfde gedragsregels als school. 
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Hoe is het overblijven georganiseerd?  

• Ruimte: de kinderen worden opgevangen in een door de school beschikbaar gestelde ruimte 

(zowel binnen als buiten).  

• We eten in ruimtes met maximaal 45 kinderen. De binnen- en buitenruimte zijn schoon en 

voorzien van voldoende meubilair (voor ieder overblijvend kind een tafel en stoel).  

• Kwaliteit: we dragen zorg voor begeleiding door vrijwillige overblijfvrijwilligers. Voor elke 15 

overblijvende kinderen wordt 1 overblijfvrijwilliger ingezet. Daarbij wordt gestreefd naar een 

vast gezicht per dag, per groep.  

• De overblijfcoördinator is nadrukkelijk aanwezig tijdens het overblijven door mee te werken als 

pedagogisch medewerker tijdens het overblijven.  

• De overblijfadministratie wordt buiten de overblijftijd verricht.  

• Plaatsing: alle kinderen die digitaal zijn aangemeld bij Bambino kunnen (op schooldagen met 

een lunchpauze) overblijven. Ouder/verzorger ontvangt een instructiedocument voor het aan- 

en afmelden van overblijfdagen.  

• De aanmelding hiervoor dient uiterlijk voor 10.00 uur ’s morgens geregistreerd te worden in 

FlexKids Ouderportaal.  

• Kosten: jaarlijks wordt het overblijftarief vastgesteld dat bekend is bij aanvang van het 

schooljaar.  

• Slechts in uitzonderlijke situaties vindt tussentijdse tariefaanpassing plaats.  

• Communicatie: de overblijfcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor het overblijven.  

• De overblijfcoördinator communiceert met leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) zoveel 

mogelijk via de kanalen die de school gebruikt (website, schoolkrant, nieuwsbrieven).  

• Spelmateriaal: Bambino overblijfservice maakt gebruik van het spelmateriaal dat door school 

beschikbaar wordt gesteld.  

 

Hoe ziet de middagpauze er dan uit?  

• De kinderen nemen zelf eten en drinken mee van thuis. Wij wijzen u er graag op dat uw kind 

een gezonde lunch meeneemt voor het overblijven (geen snoep, chips en frisdranken). 

• De overblijfvrijwilliger r gaat met een groep kinderen aan tafel. Als uit de aanwezigheids-

controle blijkt dat een aangemeld kind niet aanwezig is, doet de overblijfcoördinator direct 

navraag bij de leerkracht. In onderling overleg wordt al dan niet contact opgenomen met een 

van de ouders.  

• Blijkt een kind vermist dan is school tijdens de vermissing leidend en eindverantwoordelijk, 

uiteraard in nauwe samenwerking met Bambino.  

• De lunch start met een gebed.  

• De overblijfvrijwilliger stimuleert het eten en drinken, maar dwingt kinderen niet. Eten dat niet 

wordt opgegeten gaat in het trommeltje mee terug.  

• Na het eten en drinken lezen we uit de bijbel. 

• Na lunch sluiten we af met een gebed.  

• Daarna kiest het kind zelf voor een activiteit of eventuele deelname aan een door het 

overblijfteam voorbereid programma. Dat kan zowel binnen als buiten.  

• Er wordt gespeeld onder de verantwoordelijkheid van een overblijfvrijwilliger.  

• Kinderen spelen buiten alleen op het voorplein onder toezicht van een overblijfvrijwilliger. 
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• Vanaf 7 jaar kunt u ervoor kiezen om uw kind alleen buiten te laten spelen op het voorplein. 

Dit kan alleen met uw uitdrukkelijke toestemming via een ingevuld en ondertekend 

toestemmingsformulier.  

• Vanaf 13.15 uur spelen alle kinderen weer buiten of op hun eigen plein onder toeziend oog 

van de pleinwacht van school. 

• De kleuters worden om 13.20 uur naar hun klas gebracht door de overblijfvrijwilliger . 

• Verzekering: bij aanmelding voor het overblijven verklaren de ouders dat hun kind WA-

verzekerd is.  

• Bambino is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigen spullen van een 

overblijvende leerling.  

 

Wij verwachten van de ouder(s) dat zij  

• Hun kind(eren) digitaal aanmelden voor het overblijven. Bij aanmelden voor overblijven geldt 

dat ze akkoord gaan met het overblijfprotocol en onze betalingsvoorwaarden (zie 

betalingsvoorwaarden).  

• Hun kind(eren) vóór 10.00 uur op de betreffende overblijfdag digitaal aanmelden (vinkje 

aanzetten). Dit is belangrijk voor de veiligheid van uw kind. Wanneer een overblijver niet vóór 

10.00 uur is aangemeld, betekent dit concreet dat er niet op hem/haar gerekend wordt en wij 

het dus ook niet kunnen weten als het kind ontbreekt.  

• Bij afwezigheid het kind vóór 10.00 uur op de betreffende overblijfdag digitaal afmelden (vinkje 

uitzetten). De overblijfbeurt wordt dan niet in rekening gebracht.  

• Bij eventueel medicijngebruik en/of allergieën dit melden aan de overblijfcoördinator. Die zorgt 

er dan voor dat het wordt vastgelegd bij de kindgegevens in het overblijfsysteem.  

• Bij veranderingen in de persoonsgegevens, dit wijzigen via het FlexKids Ouderportaal. 

• Hun kind(eren) een verantwoord lunchpakket meegeven (geen snoep, chips en frisdranken). 

• Het kind stimuleren zich tijdens het overblijven te houden aan algemeen geldende 

omgangsvormen.  

• Als daar aanleiding toe is, de regels die gelden tijdens het overblijven bespreken met hun 

kind.  

• Bij ongewenst gedrag in overleg met de leerkracht en de overblijfcoördinator actief 

meedenken over hoe het gedrag van het kind bij te sturen. 

• Voldoen aan de financiële verplichtingen verbonden aan het overblijven.  

 

En als er dan toch iets mis gaat?  

In de dagelijkse praktijk corrigeert een overblijfvrijwilliger ongewenst gedrag. Indien een kind bij 

herhaling vervalt in ongewenst gedrag en zich hierin niet laat corrigeren, luncht het kind bij de 

leerkracht in de klas.  

De overblijfvrijwilliger meldt dit bij de overblijfcoördinator. Die bespreekt het gedrag met de leerkracht 

en vervolgens wordt contact met de ouder(s) opgenomen. Treedt er hierna geen verbetering op, dan 

volgt tijdelijke uitsluiting van deelname aan het overblijven (3 of 6 maanden). Als uiterste maatregel 

geldt definitieve uitsluiting van het overblijven.  
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Klachten  

Indien ouders klachten hebben over het overblijven vragen wij u deze in eerste instantie rechtstreeks 

bespreekbaar maken met de overblijfcoördinator. Wanneer ouders en de overblijfcoördinator 

onverhoopt niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan wordt de klacht voorgelegd aan 

de manager kinderopvang of de (adjunct)directeur, afhankelijk van waar de klacht over gaat. 

 

Welke afspraken hanteren wij voor de kinderen tijdens het overblijven?  

Aan tafel 

• We starten met gebed, daarna gaan we eten 

• Na het eten lezen we uit de Bijbel. Tijdens het lezen zijn we stil 

• Eerst danken we voor het eten, daarna gaan we van tafel 

• Je vraagt even toestemming aan de overblijfvrijwilliger voordat je van tafel gaat 

• Je brengt je spullen naar de gang en komt zo snel mogelijk terug 

 

Na het eten: 

• Bij mooi en/of droog weer spelen we tot 13.15 uur op het voorplein. Dit doen we alleen samen 

met een overblijfvrijwilliger 

• Alleen de kinderen van wie één van de ouders toestemming heeft gegeven om vanaf 13.00 

uur op het plein te spelen, mogen daar spelen. Toestemming wordt schriftelijk gegeven en in 

het portaal vastgelegd.  

• Is er iets gebeurd op het plein, dan loop je naar de overblijfvrijwilliger toe.  

• Op de straat en op het achterplein wordt niet gespeeld tijdens het overblijven.  

• Om 13.15 uur gaat iedereen weer naar zijn eigen plein. Als er dan iets aan de hand is, loop je 

naar de pleinwacht. 

• De kleuters worden om 13.20 uur naar hun klas gebracht door de overblijfvrijwilliger.  

 

Bij regen of heel koud weer: 

• Spelen of knutselen we in de hal 

 

Spelen in de gymzaal: 

• Doen we heel soms bij slecht weer 

• Doen we alleen met de overblijfvrijwilliger erbij 

• De overblijfvrijwilliger r pakt de materialen uit de opbergruimte 

• De materialen zijn van de kleuters, we spelen er voorzichtig mee 

• Als we te druk of te wild spelen in de gymzaal, stoppen we ermee en ruimen we de spullen op 

 

Vind je het erg moeilijk om je aan de afspraken te houden? De eerste keer helpen we je om je de 

afspraken te herinneren. Blijft het daarna lastig? Dan mag je bij je meester of je juf in het lokaal gaan 

eten en bespreken we de situatie met je leerkracht en met je ouders.  

 

Overblijfcoördinator: Ina van der Plas 
Email: overblijforanjeschool@bambino-kinderopvang.nl 
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