
 
 
Informatie en algemene voorwaarden overblijven. 
 
Aanmelden en registratie in het overblijfsysteem. 
Voor alle kinderen van O.J.S. het Scala is het mogelijk om tussen de middag op school over 
te blijven. 
Hiervoor kunt u uw kind aanmelden via www.overblijvenmetedith.nl in het overblijfsysteem. 
Ook als u nog niet direct gebruik maakt van de overblijf mogelijkheid is het verstandig een 
account aan te maken. Mocht uw kind dan onverwacht toch van de overblijf gebruik willen 
maken, kunt u snel en eenvoudig alsnog aangeven via de (mobiele) website. 
Uitschrijving van uw kind vindt plaats bij het uitschrijven van school door de administratie 
van de overblijf. 
 
Overblijfdagen en locaties 
De overblijfdagen zijn onderverdeeld in de onderbouw (groep 1 t/m 2) en de midden/ 
bovenbouw (groep 3 t/m 8). Maandag, dinsdag en donderdag zijn de vaste overblijfdagen 
voor beide groepen. 
U kunt in het overblijfsysteem voor een volledig schooljaar aangeven op welke dagen uw 
kind gebruik maakt van de overblijf. 
 
Aan-en afmelden op de overblijfdag zelf 
U kunt op de dag zelf tot 10:00 uur uw kind aan-of afmelden voor de overblijf via de 
(mobiele) website. Tijdens het overblijfuur houdt de overblijfkracht bij welke kinderen 
aanwezig zijn. Als een kind niet aanwezig is maar wel staat aangemeld, zullen wij contact 
met u opnemen via het telefoonnummer of noodnummer dat u in het overblijfsysteem heeft 
aangegeven. 
Mocht uw kind ziek zijn of om een andere reden niet gebruik maken van de overblijf, en u 
heeft uw kind wel aangemeld, dan is het belangrijk dat u uw kind hiervoor afmeldt. Dit kan op 
de betreffende overblijfdag zelf in het overblijfsysteem tot 10:00 uur. 
Op het moment dat u uw kind niet tijdig heeft afgemeld worden de kosten voor het 
overblijven wel in rekening gebracht. 
 
Tarief en verrekening via machtiging automatische incasso 
Het tarief van het overblijven bedraagt 1,75 per kind per dag. De overblijfdagen worden per 
kind met u afgerekend. Hiervoor dient u per kind een machtiging af te geven voor een 
automatische incasso. Iedere maand ontvangt u op de eerste maandag de factuur van de 
overblijfkosten van uw kind(eren). Na minimaal 14 dagen op de 25e van de maand wordt het 
factuurbedrag van het door u opgegeven rekeningnummer afgeschreven. 
Mocht u een vraag hebben of het niet eens zijn met het factuurbedrag, dan kunt u dit binnen 
5 werkdagen kenbaar maken aan de administratie van de overblijf via een emailbericht. Als 

http://www.overblijvenmetedith.nl/


de incasso niet kan worden verwerkt, bijvoorbeeld omdat u onvoldoende saldo op uw 
rekening heeft op het moment van incasseren, dan ontvangt u een aanmaning.  
 
Regels tijdens de overblijf 
 
We vinden het erg belangrijk dat de sfeer tijdens het lunchen prettig is, dat de lunch 
gestructureerd verloopt en dat de kinderen zich veilig voelen. 
 
Eten is een sociaal gebeuren. We starten met het eten wanneer iedereen op zijn stoel zit en 
zijn of haar lunch heeft gekregen. De overblijfkrachten delen het eten uit en tijdens het eten 
is er aandacht voor elkaar.  Kinderen worden gestimuleerd, maar niet gedwongen om te 
eten of te drinken  Wel wordt er van de kinderen verwacht dat ze tenminste 1 boterham 
opeten en de beker leegdrinken. Dit om voldoende energie op te bouwen voor de middag. 
Kinderen nemen hun eten en drinken van huis mee en kunnen dit ‘s morgens in de koelkast 
plaatsen. Wij zijn een gezonde school en vinden gezonde voeding erg belangrijk. Snoep, 
chocola, chips en frisdrank zijn tijdens de overblijf dus niet toegestaan. 
Regels en afspraken betreft eten en drinken zie bijlage onderaan dit document. 
 
Na ongeveer 20 minuten, rond 12:10 uur, mogen de kinderen die hun eten en drinken op 
hebben, gaan spelen. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze gaan doen. Ze hebben 
bijvoorbeeld de keuze uit  een gezelschapsspelletje, tafelvoetbal, knutselen, kleuren, 
bouwen, spel in de poppenhoek, enzovoort. We streven ernaar dat alle kinderen tussen 
12:15 uur en 12:30 uur even een frisse neus gaan halen en dus even lekker buiten kunnen 
spelen.Wanneer het erg slecht weer is, mogen de kinderen binnen blijven spelen. 
De overblijfmedewerker is verantwoordelijk voor haar eigen groep. Zij draagt zorg voor het 
welzijn van de kinderen die gebruik maken van de overblijf, assisteert tijdens het eten en 
begeleidt tijdens het spelmoment.  
Al onze vrijwilligers die het overblijven coördineren hebben een geldige VOG verklaring. 
Ook hebben zij  een cursus TSO (tussenschoolse opvang) gevolgd en beschikken zij over 
het certificaat ehbo voor kinderen. 
Onze vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden.  
Op het prikbord in de school kunt u zien welke overblijfkrachten werkzaam zijn bij ons op 
school. 
 
Administratie en vragen 
De administratie van de overblijf wordt uitgevoerd door Cora van Unen. 
Heeft u een vraag dan kunt u deze altijd stellen via de mail: info@hetscalakampen.nl o.v.v. 
vraag overblijf. 
Meer informatie over het gebruik van het online registratiesysteem kunt u vinden in de 
handleiding die is opgenomen in het systeem op de website (www.overblijvenmetedith.nl), 
deze ziet u bovenin het scherm naast uw naam zodra u zich voor de eerste keer heeft 
aangemeld. 
* Om van de overblijf gebruik te kunnen maken is het belangrijk dat u een account aanmaakt 
in het systeem en uw kind(eren) aanmeldt in het systeem. het is daarbij ook van belang dat , 
i.v.m de verrekening van de overblijfkosten, u per kind een machtiging afdrukt en deze 
ondertekend inlevert op school. 
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Regels en afspraken betreft het eten en drinken. 
 
Drinken.  
Wat zien we graag? 
Alle dranken zijn toegestaan met uitzondering van frisdrank met prik en energiedrankjes. 
 

       
 
 
Na het brood eten mogen de kinderen natuurlijk best wat lekkers. 
Wat zien we graag: 
eierkoek, rijstwafel, liga, sultana, fruit, ontbijtkoek, rozijnen. 
 

  
 
Wat is niet toegestaan: 
Chocola, twix, koeken zoals stroopwafels, donuts etc, snoep. 
 
 
Donderdag is tostidag. 
 
Iedere donderdag mogen de kinderen van gr 3 t/m 8 een 
boterham met ham en of kaas meenemen. Hier kunnen we dan 
tosti van maken.  
 
 
 
Mocht een kind tijdens de overblijf toch eten en drinken bij zich 
hebben wat niet is toegestaan dan zullen de TSO medewerkers 
dit weer meegeven en in het broodbakje doen zodat het kind dit 
thuis kan opeten. 


