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Dommelen, 02-06-2022 
 

Betreft:  Tussenschoolse opvang (overblijven) en aangepaste schooltijden  
vanaf schooljaar 2022-2023 

 
Beste ouder/verzorger, 
 
Zoals al enige tijd bekend is, gaat er het een en ander veranderen met betrekking tot de organisatie 
van het overblijven. De huidige overblijfkrachten zijn daar afgelopen week over geïnformeerd.  
In samenspraak met de medezeggenschapsraad van de school is besloten om met ingang van het 
nieuwe schooljaar 2022-2023 met een nieuwe organisatie voor het overblijven te gaan werken.   
 
Betaald overblijven of naar huis 
Ouders kunnen hun kind(eren) voortaan tegen betaling laten overblijven of hun kind(eren) ophalen 
om thuis laten eten. Er is vanaf het nieuwe schooljaar voor de kinderen een uur pauze tussen de 
middag. 
 
Voor de kinderen die op school blijven gaan we werken met een combinatie van pedagogisch 
medewerkers van IK-OOK én overblijf(groot) ouders. Daarmee kunnen we het best mogelijke bieden 
voor kinderen, ouders en personeel en behouden we wat momenteel goed gaat.    
  

• Ouders kunnen hun kind laten overblijven voor een goede prijs (stuk lager dan eerst met de 
andere partij besproken was en goedkoper dan wat betaald moet worden bij omliggende 
scholen);   

• We houden de prijs zo laag mogelijk. IK-OOK is een stichting en we gaan kostendekkend het 
overblijven organiseren;   

• Er zijn iedere dag pedagogisch medewerkers betrokken bij het overblijven;    

• Dit zorgt voor continuïteit bij de kinderen, die hierdoor meer dezelfde gezichten zien, ze zien 
deze mensen ook weer als ze naar de buitenschoolse opvang bij IK-OOK gaan;   

• Overblijfkrachten kunnen meer en beter begeleid worden;   

• We kunnen meer kwaliteit bieden;   

• Er zijn minder kinderen, dus meer rust op het plein;   

• Er is budget om ander speelgoed aan te schaffen voor tussen de middag;   

• Overblijfkrachten krijgen een vrijwilligersvergoeding waardoor we grotere kans hebben dat 
mensen die nu enthousiast zijn het langer willen blijven doen;   

• Hiermee kan de school voldoen aan de pauzetijd voor personeelsleden die dan volgens de 
CAO is.   

  
De verhouding tussen begeleiders en kinderen die overblijven, is ongeveer gelijk met een klas van de 
basisschool.  
 
Schooltijden 
Om dit goed te kunnen uitvoeren zijn er wat wijzigingen in de schooltijden. Hiervoor is vorig jaar een 
enquête uitgezet onder ouders en de uitkomsten zijn meegenomen in de besluitvorming.  
 
  



De schooltijden en daarmee pauzetijden zijn vanaf het komende schooljaar (22-23) als volgt: 
 
Groep 1 t/m 4: 

Maandag 8:30 - 12:15 uur   13:15 - 15:00 uur 

Dinsdag 8:30 - 12:15 uur   13:15 - 15:00 uur 

Woensdag 8:30 - 12:15 uur  
Donderdag 8:30 - 12:15 uur   13:15 - 15:00 uur 

Vrijdag 8:30 - 12:15 uur    

 
Groep 5 t/m 8: 

Maandag 8:30 - 12:15 uur   13:15 - 15:00 uur 

Dinsdag 8:30 - 12:15 uur   13:15 - 15:00 uur 

Woensdag 8:30 - 12:15 uur  
Donderdag 8:30 - 12:15 uur   13:15 - 15:00 uur 

Vrijdag 8:30 - 12:15 uur   13:15 - 15:00 uur 

 
Overblijfkrachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor het begeleiden van het overblijven en 
hun kind(eren) mogen gratis overblijven op de dagen dat zij ingeroosterd staan. 
 
Hoe meld ik mijn kind aan en wat kost dat? 
Het aanmelden van uw kind voor het overblijven doet u digitaal via het portaal van IK-OOK. 
Incidenteel overblijven kost €1,75 per keer. 
Kiest u voor een abonnement met vaste dagen dan betaalt u €1,35 per keer per kind. Deze kosten 
vallen niet onder de Wet Kinderopvang. 
We gaan een informatiebijeenkomst organiseren voor u als ouder. Tijdens die avond laten we u zien 
hoe u uw kind kunt aanmelden en is er alle ruimte voor vragen. De datum wordt later met u gedeeld. 
Uiteraard ontvangt u t.z.t. ook informatie via de mail hoe het werkt.  
 
Wat verandert er voor huidige contracten die u eventueel heeft afgesloten bij IK-OOK? 
Doordat de schooltijden veranderen komt er een kleine wijziging bij zowel het peuterprogramma als 
bij de BSO in het opvang contract. Het peuterprogramma contract wordt: 8:15-12:15 uur en het BSO- 
contract verandert naar 15:00-18:00 uur.  
 
Alle huidige contracten worden automatisch omgezet vanaf het nieuwe schooljaar door IK-OOK. 
Mocht u een contract hebben hoeft niets te doen. 
 
Vragen 
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen? Wilt u die dan mailen 
naar directie@obsdebelhamel.nl? Dan verzamel ik de vragen en zorg dat die terugkomen op de 
informatiebijeenkomst.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kelly Kirkels 
Locatiemanager IK-OOK 
 
Dieneke Berends- ten Broeke  
Schoolleider De Belhamel en Het Facet 


