
Gedragsprotocol Overblijven 
Algemeen 
Tijdens het overblijven gelden dezelfde gedragsregels welke er tijdens de gewone 
lesuren gelden. 
Er wordt verwacht dat uw kind zich netjes gedraagt tegenover de overblijfkracht, 
zoals de regels die zij in acht nemen jegens hun leerkracht. 
  
Bij conflicten met kinderen wordt als volgt gehandeld: 
• De overblijfkracht probeert in eerste instantie het probleem zelf op te lossen. 
• Bij herhaalde of  ernstige misdragingen gaat de overblijfkracht met het kind naar 

de coördinator. Deze bespreekt het storende gedrag met het kind. 
• Indien geen verbetering optreedt, bespreekt de coördinator het gedrag met de 

leerkracht, en wordt de ouder door de coördinator ingeschakeld om tot 
gedragsverbetering te komen. 

• Na overleg tussen de coördinator en de leerkracht kunnen sancties worden 
opgelegd, bijvoorbeeld apart eten en geen contact met andere kinderen tijdens 
overblijven. Deze sancties worden aan de ouders gemeld. 

• Mocht na al deze acties blijken dat het gedrag niet verbetert, dan behoudt de 
school zich het recht voor het kind te weigeren bij het overblijven. 
Vanzelfsprekend wordt over een dergelijke zware straf overlegd met de ouder(s). 

  
Bij klachten van ouders of leerkrachten over overblijfkrachten of het 
overblijven: 
• Ouder of leerkracht neemt contact op met de coördinator. 
• De coördinator beoordeelt welke actie moet worden ondernomen om verbetering 

aan te brengen. 
• Wanneer dit geen resultaat heeft kan de directeur van de school ingeschakeld 

worden om de klacht te bespreken en eventueel te bemiddelen. 
 

Regels en Afspraken 

Afspraken tijdens het overblijven (TMO) 
Ook tussen de middag dienen de kinderen zich aan regels te houden. 
De volgende afspraken hangen in alle lokalen. 
  
In de klas 
• Ik eet aan tafel. 
• Ik gebruik het spelmateriaal van de TMO. 
• Ik loop rustig in de klas en op de gang. 
• Ik gebruik nette woorden als ik praat. 
• Ik snoep alleen als iemand jarig is. 
• Ik probeer altijd aardig te zijn 
  
Op het schoolplein 
• Ik speel op het achterplein en ik voetbal in de voetbalkooi. 
• Ik ga alleen naar binnen als ik naar de w.c. moet. 
• Ik probeer altijd aardig te zijn. 
  

  


