
 
 
 

Jaarverslag overblijfcommissie Jan Thiesschool 
Schooljaar 2015/2016 

 
De Jan Thiesschool heeft een tussenschoolse opvang die wordt georganiseerd door de 
overblijfcommissie in overleg met school, waarbij een vast team van vrijwillige 
overblijfkrachten (zo nodig aangevuld met hulpouders) de kinderen begeleidt. Het overblijven 
wordt voor en door ouders georganiseerd. 
 
Door de overblijfkrachten en -coördinator is ook het afgelopen schooljaar weer met veel 
enthousiasme gewerkt aan een tussenschoolse opvang waar de kinderen met plezier naar 
toe gaan. De overblijfcommissie is blij met hun inzet en ondersteunt hen hierin, onder 
verantwoordelijkheid van directie en de Medezeggenschapsraad (MR). 

 
1. Gang van zaken overblijven 
 
Overblijfdagen en aantallen kinderen 
Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen van de Jan Thiesschool overblijven 
op school. In totaal hebben ongeveer 80 kinderen in het schooljaar 2015/2016 gebruik 
gemaakt van het overblijven. Aan het einde van dit schooljaar was het aantal kinderen per 
overblijfdag als volgt: 
 
Maandag:  30 kinderen 
Dinsdag:  48 kinderen 
Donderdag:  46 kinderen 
 
De tussenschoolse opvang had op de maandag, dinsdag en donderdag  de twee vaste 
lokalen (de voormalige kleuterlokalen) in gebruik.  
 
Overblijfkrachten 
Met een team van negen vaste overblijfkrachten, drie invalkrachten en een 
overblijfcoördinator stond er weer een mooi team, wat ook het afgelopen jaar weer vakkundig 
het overblijven heeft gedraaid. 
 
Eén van de overblijfkrachten, Tiny Hatzmann heeft in oktober afscheid genomen, daarvoor in 
de plaats is een nieuwe overblijfkracht gekomen, Maureen Donk. 
 
Aan het einde van het schooljaar heeft Karin Moes aangegeven te willen stoppen als 
invalkracht. De rest van de overblijfkrachten heeft aangegeven volgend schooljaar weer 
beschikbaar te zijn.  
 
Scholing 
Het team van overblijfkrachten heeft in november  EHBO-voorlichting gehad van een 
gediplomeerd EHBO-instructeur. De avond is als zeer nuttig ervaren door het team.  



Na afloop kwamen er diverse onderwerpen naar boven, waar het team ook graag eens 
informatie over zou willen hebben. Er wordt door het team een lijst aangelegd met 
onderwerpen als input voor de voorlichting in het volgende schooljaar. 
 
Daarnaast heeft het team in het voorjaar de cursus “Spelen” gevolgd. De cursus bestond uit 
twee dagdelen en werd gehouden bij ons op school. De cursus is gefinancierd door de 
stichting PrimAH en is in samenwerking georganiseerd met OBS de Peppel en OBS 
Emmens.  Doel van deze cursus was om het team door middels van workshops te leren 
activiteiten voor te bereiden en uit te voeren tijdens de overblijf. De cursus werd door het 
team als leerzaam ervaren. 
 
Er is door de overblijfcoördinator in het schooljaar 2015/2016 een begin gemaakt met een 
ideeënboek. Dit is een map waarin ideeën verzameld worden om spel- en knutselactiviteiten 
te doen met de kinderen tijdens de overblijf. 
 
 
Kleding  
Het team van overblijfkrachten heeft allen de beschikking over een aqua-blauw windjack, 
een paraplu een bodywarmer en een sjaal. Op de achterkant van de bodywarmer staat het 
logo van het overblijf Jan Thies. Op deze wijze zijn de overblijfkrachten goed herkenbaar. 
 
Aangeschafte materialen 
Aan het begin van het schooljaar is door overblijfcoördinator een voorstel gedaan aan de 
kinderen voor speelgoed bij de overblijf. De kinderen hebben daarop zelf gekozen welk 
speelgoed zij graag op de overblijf zouden willen hebben. De commissie heeft het speelgoed 
aangeschaft, o.a. gezelschapsspellen voor binnen, voetballen, tennisballen en speelgoed 
voor in de zandbak. 
 
Daarnaast is er een tafelvoetbalspel en een tafeltennistafel aangeschaft. 
 
Aan het eind van het jaar heeft de overblijfcoördinator geïnventariseerd welke materialen er 
vervangen moesten worden en/of opnieuw aangeschaft. Hiermee wordt in de begroting 
jaarlijks rekening gehouden.  
 
Speciale activiteiten 
Teamuitje overblijfkrachten  
Vrijdag 12 februari 2016 heeft het team van overblijfkrachten een teambuildingsactiviteit 
gehad. Het team heeft een workshop bloemschikken gehad bij “Natuurlijk Geschikt” in 
Gieten. 
 
Jaarafsluiting overblijven 
Op donderdag 30 juni is ter afsluiting van het schooljaar met alle overblijfkinderen patat 
gegeten. 
 
Communicatie 
Ouders/verzorgers van kinderen die overblijven, werden gedurende het schooljaar per e-mail 
geïnformeerd over zaken die op dat moment speelden. De overblijfcommissie probeert 
daarnaast minimaal jaarlijks een overblijfbulletin uit te geven, een bulletin met praktische 
informatie over het overblijven.  
 
ICT 
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 hebben we het, speciaal voor de Jan Thiesschool 
ontwikkelde, webbased administratiesysteem in gebruik genomen. In het schooljaar 2015-
2016 is verder gewerkt aan verbetering van het systeem. 
 



Werkwijze 
Ook het afgelopen jaar is de vaste werkwijze gehanteerd. Deze is vastgelegd in het 
kwaliteitshandboek van het overblijven. 
 
In het kort: 

 De kinderen van groep 1 en 2 worden in de hal opgewacht door een overblijfkracht. 

 Kinderen uit groep 3 t/m 8 verzamelen op het schoolplein bij een 
overblijfkracht. 

 De kinderen uit groep 1/2 en 3 nemen plaats bij hun placemat en de rest mag 
een eigen plekje uitzoeken. Na een moment van stilte mogen ze eten. 

 Tijdens het eten wordt een rustmoment gecreëerd. Verder is het belangrijk 
dat de kinderen plezier hebben en zich prettig voelen tijdens het 
overblijven. 

 Bij mooi weer wordt er door de groepen 3 t/m 8 buiten gegeten op het grote 
schoolplein. (de groepen 1 en 2 eten altijd binnen) 

 Na ongeveer 20 minuten mogen de kinderen die klaar zijn bij voorkeur 
buiten spelen. Bij slecht weer heeft de overblijf eigen binnenspeelgoed. 

 Er wordt gezamenlijk opgeruimd. Om 13.05 uur worden de kinderen van 
groep 1 en 2 terug naar hun klas gebracht. Kinderen van groep 3 tot en 
met 8 gaan zelf naar hun klas.   

 
 
Overblijfkrachten en –coördinator 
De vaste overblijfkrachten voor het schooljaar 2015/2016 waren Margriet Jansen, Sietske 
Hingstman, Miranda Doeven, Marianne Takens, Willie Mekkes, Emke de Weerd, Marlies 
Woudstra, Jacqueline de Wilde, Tiny Hatzmann, Maureen Donk en Sandra Jansen. Vaste 
invalkracht was Karin Moes. De overblijfcoördinator was Bertha Krol.  
 
 

2. Overblijfcommissie 
 
Naar aanleiding van de wervingsactie naar een nieuw commissielid heeft Johan Magnus 
aangegeven plaats te willen nemen in de commissie. Vanaf november was de commissie 
daardoor weer compleet. 
 
De overblijfcommissie bestond het afgelopen schooljaar uit Eeske Verhallen (voorzitter), 
Patrick Krol (penningmeester), Sandra van Rossem (secretaris) en Johan Magnus 
(coördinator activiteiten).  
 
De overblijfcommissie heeft in het afgelopen schooljaar vijf keer vergaderd op 5 oktober 
2015, 30 november 2015, 28 januari 2016, 16 maart 2016 en 6 juni 2016. 
De directie van de school en de overblijfcoördinator waren bij de vergaderingen van de 
overblijfcommissie aanwezig. 
 
 

3. Financiën 
 
Het overblijven op school wordt gefinancierd door twee bronnen. Ten eerste door de 
onkostenvergoeding die wordt betaald door de ouders. Met deze onkostenvergoeding 
worden de vrijwilligersvergoedingen voor de overblijfkrachten en de overblijfcoördinator 
betaald. Dit gebeurt binnen de wet- en regelgeving van de vrijwilligersvergoeding. 
Verder ontvangt elk schoolbestuur een subsidiebedrag voor het overblijven. De Jan 
Thiesschool ontvangt dit bedrag via Stichting PrimAH.  



 
Aangezien dit bedrag is gebaseerd op het totaal aantal kinderen van de school wordt, indien 
het mogelijk is, een gedeelte gereserveerd voor de vervanging van speeltoestellen op het 
schoolplein. Daardoor komt dit bedrag indirect ten goede aan alle kinderen van de Jan 
Thiesschool. Verder wordt het besteed aan o.a. de aanschaf van speelmaterialen, kosten 
voor het uitvoeren van het overblijven, werving en teambuilding van de overblijfkrachten. 
 
De financiën van het overblijven vallen onder de Stichting Financiën obs Jan Thies - Rolde. 
De Stichting heeft richtlijnen opgesteld met daarin de werkwijze die gehanteerd wordt voor 
het beheer van de financiën van het overblijven. Het boekjaar loopt tot van 1 oktober tot 1 
oktober het jaar erop. 
 
De Stichting Financiën obs Jan Thies - Rolde is rekeninghouder van 'obs Jan Thies inzake 
overblijven'. De penningmeester van de overblijfcommissie is gemachtigde. Hij draagt zorg 
voor de financiële administratie van het overblijven voor wat betreft de betalingen door 
ouders en de betalingen aan de overblijfkrachten en overige uitgaven. De kascontrole wordt 
geregeld door de Stichting Financiën. 
 
De totale onkostenvergoeding is in het afgelopen schooljaar 2015/2016 kostendekkend 
gebleken.  


