Albert Klingstraat 24
Postbus 185
2690 AD ’s-Gravenzande
Tel.: 0174-415187
E-mail: directie@ehssg-mantum.nl
Website: www.ehssg-mantum.nl

Aan:
Betreft:

ouder(s)/ verzorger(s) van toekomstige leerlingen
overblijfregeling

Geachte ouders/verzorgers,
Als school zijn wij wettelijk verplicht om voor uw kind(eren), die tussen de middag niet thuis kunnen
eten, een overblijfregeling te creëren. Het behoort echter niet tot de taak en de verantwoordelijkheid
van de leerkrachten om uw kind(eren) gedurende een uur te begeleiden. De leerkrachten dienen
namelijk tussen de middag minstens een half uur vrijgesteld te zijn van taken. Aangezien de ouders
de eerst verantwoordelijken zijn voor deze begeleiding is in overleg met de oudercommissie, de
directie en het bestuur het volgende besloten:
1. De leerkrachten begeleiden de kinderen tijdens het eten.
2. De ouders van de overblijfkinderen lopen pleinwacht.
Om tot een verantwoord verloop van het bovengenoemde te komen, zijn de volgende regels van
kracht:
1. Overblijfregeling
- Het betreft alle groepen.
- De overblijfregeling is van oorsprong van kracht voor kinderen die buiten ’s-Gravenzande
wonen.
Kinderen woonachtig in ’s-Gravenzande mogen ook gebruik maken van deze overblijfregeling.
- De groepen eten, onder begeleiding van de eigen leerkracht, in het eigen lokaal.
- Na het eten lopen de aanwezige ouders vanaf 12.15 uur tot 13.00 uur gezamenlijk
pleinwacht. Zij zorgen ervoor dat ze zicht hebben op het hele plein. Vanaf 12.30 uur komt er
een leerkracht bij op het plein. Als het nodig is, kan de hulp van deze leerkracht ingeroepen
worden.
- Op het pleinwachtrooster in de gang en op de website is te zien welke leerkracht pleinwacht
heeft. Dit rooster wordt u ook gemaild.
- De kinderen die thuis eten zijn vanaf 12.45 uur op school welkom. Zij kunnen dan op het plein
spelen.
- Bij regen moeten alle kinderen naar binnen en naar hun eigen lokaal gaan. De ouders die
pleinwacht lopen, dienen dan ook met de kinderen mee te gaan en verdelen zich over de
groepen.
2. Orde en netheid
- De kinderen dienen zich zowel tijdens het eten als op het speelplein goed te gedragen.
- Mocht dit niet zo zijn, en zijn er van de kant van de leerkrachten en/of van de overblijfouders
ernstige klachten dan wordt dit gemeld via pleinwacht@ehssg-mantum.nl.
- Bij herhaling van niet acceptabel gedrag zullen de ouders hierover benaderd worden. In goed
overleg met de oudercommissie en directie zal besloten worden welke stappen er genomen
moeten worden om tot beter gedrag te komen (eventueel kunnen kinderen tijdelijk een
verbod krijgen om over te blijven).
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3. Rooster overblijven
- De oudercommissie maakt het rooster voor het overblijven. Door u gewenste wijzigingen ten
opzichte van een vorig rooster (bijv. de dagen waarop u al dan niet beschikbaar bent) dient u
voor 1 juni of voor 1 november door te geven aan de oudercommissie, zodat een en ander
kan worden verwerkt in het nieuwe rooster. Na vaststelling van het rooster dient u onderling Blad 2 van 2
te ruilen bij verhindering.
- Alle ouders van de vaste overblijfkinderen worden ingeroosterd, tenzij u ervoor kiest om
éénmaal per jaar een bedrag te betalen. (zie: punt 4. Overblijfkosten)
- Ouders die zich laten inroosteren, betalen geen overblijfkosten.
- Indien alle ouders zich laten inroosteren betekent dit dat het aantal keren pleinwacht lopen
beperkt blijft tot ongeveer één keer in de vier weken.
- Indien u door ziekte, zwangerschap of andere omstandigheden niet in staat bent om volgens
het rooster pleinwacht te lopen, dient u onderling te ruilen.
- Ouders die zwaarwegende redenen hebben om zich niet te laten inroosteren, dienen dit te
motiveren en schriftelijk kenbaar te maken aan de secretaris van de oudercommissie.
4. Overblijfkosten
- De kosten voor het overblijven bedragen per kind per keer € 1,00. Voor kinderen die zo nu en
dan overblijven, is een 5 strippenkaart beschikbaar. De kosten hiervan bedragen € 5,00. Ook
is het mogelijk losse bonnen te kopen.
- Strippenkaarten en losse bonnen zijn te kopen bij de leden van de oudercommissie.
- Voor vaste overblijvers, waarvan de ouders ervoor kiezen géén pleinwacht te gaan lopen,
wordt medio mei een rekening verzonden over het lopende schooljaar overeenkomstig de
hieronder genoemde bedragen (ad € 120,00 of € 160,00 per kind). Hierbij dient u er vanuit te
gaan dat een schooljaar 10 maanden duurt van september t/m juni. U betaalt dus per maand.
- Concreet betekent dit per maand per kind het volgende:
Overblijven
Kosten
Groep 1 t/m 4
3x (ma, di, donderdag)
€ 12,00/maand
Groep 5 t/m 8
4x (ma, di, do, vrijdag)
€ 16,00/maand
- Het overblijfgeld wordt besteed aan verbetering van het schoolplein.
5. Niet nakomen van de verplichtingen
- Indien er door de ingeplande ouder(s) geen pleinwacht wordt gelopen, zonder dringende
redenen, wordt/worden deze ouder(s) binnen 1 week door de oudercommissie gebeld. De
ouder(s) wordt/worden dan gewaarschuwd voor de gevolgen van het niet pleinwachtlopen.
Wordt door deze ouder(s), binnen 3 maanden, opnieuw het pleinwacht lopen verzuimd, dan
zal hiervoor € 25,00 in rekening worden gebracht.
Mocht/mochten daarna de ouder(s) weer in gebreke blijven, dan zullen de bovenstaande
kosten voor 3 maanden in rekening worden gebracht.
Bij problemen of vragen over pleinwacht kunt u een mail sturen aan: pleinwacht@ehssgmantum.nl.
- Als de andere ouder niet aanwezig is, dient u dit door te geven op hierboven genoemd emailadres.
Voor een succesvol verloop van deze overblijfregeling is uw medewerking van groot belang, zowel
voor uzelf als voor uw kind(eren).
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Directie en Oudercommissie

