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Wijnandsrade, juni 2020 

 
Informatie tussenschoolse opvang (overblijven) basisschool St Stefanus 

 

Beste ouders, verzorgers, 
 

Ook in het schooljaar 2020-2021 is het weer mogelijk om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang 
(overblijven). In deze brief informeren we u over de mogelijkheden. 

 
Verschillende ‘typen’ overblijven 

 

Wij onderscheiden twee ‘typen’ overblijven: 
1. Vaste dagen overblijven en flexibel overblijven 

2. Incidenteel overblijven 
 

Vaste dagen overblijven en flexibel overblijven 

Verreweg de meeste leerlingen blijven vast over. Dat wil zeggen dat zij gedurende het gehele schooljaar op 
dezelfde vaste dagen overblijven.  

 
Deze leerlingen worden middels het formulier automatische incasso aangemeld voor vaste dagen. Indien de 

leerling niet komt overblijven op een vaste dag, dient deze afgemeld te worden via het ouderportaal van 
basisonline. 

 

Er zijn ook leerlingen die wekelijks op wisselende dagen overblijven bv. door onregelmatige werktijden van de 
ouders. Dit noemen wij het flexibel overblijven. Zij kunnen wel een aantal vaste dagen aangeven maar 

welke dagen dit in de praktijk per week zijn, kan wisselen. 
 

Ouders die van het flexibel overblijven gebruik maken geven dit ook aan op de automatische incasso en 

moeten wekelijks via het ouderportaal van basisonline aangeven welke dagen de leerling in die week gaat 
overblijven. Afmelden voor het flexibel overblijven kan ook via het ouderportaal.  

 
De ouders die voor vaste dagen of flexibel overblijven kiezen, dienen de machtiging tot automatische incasso 

in te vullen en te ondertekenen. Verderop in deze brief zal dit nader worden toegelicht.  

 
Incidenteel overblijven 

Er zijn overblijvers die incidenteel overblijven door omstandigheden thuis of de werksituatie. Voor deze 
leerlingen kan gebruik worden gemaakt het ouderportaal van basisonline. Twee keer per jaar ontvangt u een 

overzicht en factuur van de dagen dat u kind heeft overgebleven. Dit overblijven is in verhouding tot vaste 
dagen duurder aangezien dit veel administratieve werkzaamheden met zich meebrengt. Per keer betaalt u 

€1,75.  

 
Bij het incidenteel overblijven hoeft u nu nog niets te doen. U dient de leerling te zijner tijd voorafgaande aan 

te melden via het ouderprotaal van basisonline. 
 

Concreet 

1. U kiest de wijze van overblijven (vast, flexibel of incidenteel) en hoeveel u hiervan gebruik wil maken.  
2. Aanmelden voor vaste dagen overblijven en flexibel overblijven gebeurt eenmalig via de machtiging tot 

automatische incasso en hoeft niet via het ouderportaal gedaan te worden. Deze machtiging dient voor 
iedere leerling apart en volledig ingevuld te worden en zien we graag uiterlijk 1 juli 2020 retour. 

Afmelden voor vaste dagen overblijven en flexibel overblijven gebeurt wel via het ouderportaal.  
3. Aanmelden voor incidenteel overblijven gebeurt te zijner tijd wel via het ouderportaal. De ouders die 

kiezen voor incidenteel overblijven krijgen komend schooljaar de factuur (2 x per jaar).  

4. Elke wijziging geeft u door via het ouderportaal.  
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Kosten voor vaste dagen en flexibel overblijven 

Bij de berekening van de overblijfkosten voor vaste dagen/flexibel overblijven in het gehele schooljaar 

berekenen wij € 1,00 per keer. Omdat per schooljaar het aantal weken varieert tussen 38 en 43 gaan we elk 
jaar van een gemiddelde uit van 40 schoolweken. Dit betekent dat wanneer uw kind 1 dag per week vast 

overblijft u € 40,00 per jaar betaalt. Blijft uw kind 2 dagen per week over dan wordt dit € 80,00 enz. 
Een berekening van de overblijfkosten treft u aan in onderstaande tabel. 

 

Kosten 1 vaste dag  
per week 

2 vaste dagen  
per week 

3 vaste dagen  
per week 

4 vaste dagen  
per week 

Onderbouw  

Groep 1 t/m 4 

€ 40,00 € 80,00 € 120,00 Slechts 3 hele dagen 

onderwijs dus geen 
4 x overblijven 

Bovenbouw 
Groep 5 t/m 8 

€ 40,00 € 80,00 € 120,00 € 160,00 

 

Er wordt geen geld teruggegeven bij incidentele kortdurende ziekte.  
 

Kosten voor het incidenteel overblijven 

Het incidenteel overblijven levert een flinke administratieve last op. Daarom is dit in verhouding tot het 
vaste/flexibele overblijven duurder. Per keer betaalt u €1,75. 

 
Hoe ziet het overblijven er uit? 

Tussen 12.00 en 12.30 uur eten de kinderen in de klas of hal samen met een overblijfouder. Na het eten 
kunnen de kinderen naar buiten gaan, waar tot 12.55 uur toezicht gehouden wordt door overblijfouders. Om 

12.55 uur komt er een leerkracht naar buiten. 

 
 

Heeft u over de inhoud van deze brief nog vragen, neem dan contact met mij op. 
 

Met vriendelijke groet, 

basisschool Stefanus 
 

 
Bernd Reichrath  

Adjunct-directeur 

 
 

BIJLAGEN: 
 

1. Machtiging, voor iedere leerling een apart machtigingsformulier invullen! 
 


