11.

VOOR- TUSSEN en NASCHOOLSE OPVANG en PEUTEROPVANG

Voor- en naschoolse opvang Onno Dak
Voor de voor- en naschoolse opvang heeft onze school een samenwerkingsverband met de Stichting
"Onno Dak" (tel:070- 7502100). De kinderen die voor schooltijd een opvangplek nodig hebben (vanaf
7.30 uur) kunnen terecht op de locatie gevestigd in de Parkiet.
Na schooltijd worden de oudere bij Onno-Dak aangemelde leerlingen opgehaald en gebracht naar
hun naschoolse onderkomen aan de Houtrustweg. De jongsten blijven op de Parkiet.
Aanspreekpunt Onno: Joris de Raad
Tel: 070-3630274 / 0621395649 / locatie Parkiet: 070-3920657 jraad@dakkindercentra.nl
Hoofdkantoor www.dakkindercentra.nl Tel. hoofdkantoor: 070-7502100
De opvangtijden:
Deze zijn voor de voorschoolse opvang van 7.30 uur tot 8.30 uur en er is mogelijkheid tot een
eenvoudig ontbijt. Bij inschrijven wordt aangestuurd op het meenemen van een ontbijtpakket.
De naschoolse opvang start vanaf 15.00 uur tot 18.30 uur.
Noodgevallen
In geval van ziekte of afwezigheid van een leidster van Onno, kan altijd de school, De Parkiet, worden
gebeld vanaf 7.30 uur om ondersteuning te vragen tijdens de loop van de kinderopvang naar school.
Ook van De Parkiet naar Onno kan van extra ondersteuning gebruik worden gemaakt in geval van
nood.
Oudertevredenheid: regelmatig zal er onder de ouders van de opvangleerlingen van de Parkiet een
klanttevredenheidsonderzoek plaatsvinden.
Informatie-uitwisseling
Indien een kind door ziekte of een andere reden niet naar de BSO kan komen, dient dat tijdig door
de ouder worden doorgegeven. De school is hiervoor niet verantwoordelijk.
Tussen school en Onno kan besloten worden tot uitwisseling van de voor de school en opvang
relevante informatie over het kind. Daarbij wordt de privacy wet- en regelgeving gerespecteerd.
Binnen de basisschool is gevestigd peuterspeelzaal “Onno” DAK en de leiding ligt bij DAK
kindercentra. Voor algemene inlichtingen en het aanmelden van uw kind kunt u contact opnemen
met Joris de Raad, tel. 070-3630274 en www.dakkindercentra.nl
Voor- en naschoolse samenwerking met 2Samen
Ook is onze school voor de naschoolse opvang (NSO) een samenwerkingsverband aangegaan met
Kinderopvang 2Samen. De vestiging van 2Samen die verbonden is aan De Parkiet heet 2Lepelaars
en is gelegen aan de Haviklaan 2.
KICKs is het activiteitenbureau van 2Samen en verzorgt uitdagende activiteiten voor kinderen van
de NSO. Veelzijdigheid en kwaliteit staan daarbij hoog in het vaandel! De activiteiten hebben het
karakter van miniworkshops en worden door vakdocenten op de BSO gegeven. In vakanties
organiseert KICKs o.a. sporttoernooien voor alle BSO-locaties. Voor een kennismaking en
rondleiding kunt u contact opnemen met 2Lepelaars, via telefoon 070-3924070.
Voor informatie over plaatsing en aanmelding kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van
2Samen via telefoon: 070-3385500 of e-mail: info@2samen.nl. Meer info: www.2samen.nl

Overblijven (Tussenschoolse opvang)
De school is verantwoordelijk voor het overblijven. Het overblijven gebeurt in de eigen klaslokalen
onder begeleiding van de leerkracht. In de onderbouw kan de leerkracht ondersteund worden door
een overblijfouder. De overblijfouders zijn verenigd in een werkgroep en zij spreekt regelmatig de
regels door die tijdens het overblijven gelden, in samenspraak met de directeur. Daarnaast volgt zij
periodiek een cursus.
Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen het overblijfreglement mee naar huis. Hierin
staat vermeld welke afspraken er gelden tijdens het overblijven. Als kinderen zich tijdens het
overblijven niet aan de regels houden, is het de overblijfouder toegestaan het kind corrigerend toe
te spreken. Helpt dit niet, dan waarschuwt de overblijfouder de leerkracht en bij herhaald storend
gedrag wordt de directeur hiervan op de hoogte gesteld en zij zal vervolgens contact met u als ouder
opnemen. Herhaaldelijk storend gedrag kan leiden tot het tijdelijk niet welkom zijn bij de overblijf
( 1 tot 4 dagen). Als uiterste mogelijkheid kan de leerling uitgesloten worden van het overblijven.
Kosten overblijven:
Indien uw kind het hele jaar overblijft gedurende
1 dag
dan zijn de kosten € 40
per maand € 4,00
2 dagen
dan zijn de kosten € 80
per maand € 8,00
3 dagen
dan zijn de kosten € 120
per maand € 12,00
4 dagen
dan zijn de kosten € 160
per maand € 16,00
Het bedrag kan worden overgemaakt via Wiscollet, indien uw kind gebruikt maakt van de overblijf.
Is uw kind niet op de eerste schooldag van het nieuwe jaar gestart, dan geldt een bijdrage naar rato.
Het jaarbedrag is vastgesteld voor het gehele schooljaar, inclusief de daarin vallende feest- ,
roostervrije- en vakantiedagen. Er vindt géén restitutie plaats. Indien een leerling incidenteel
overblijft kan dit. De kosten hiervoor zijn €2,00 per keer.
Om de organisatie en planning van overblijfouders zo goed mogelijk te laten aansluiten op het aantal
kinderen dat overblijft, wordt u verzocht om via Wiscollect aan te geven op welke dagen uw kind
gebruik maakt van de overblijf.
Heeft u vragen over het overblijven kunt u deze mailen naar info@parkiet.lucasonderwijs.nl
Wettelijke aansprakelijkheid tijdens het overblijven
Het bevoegd gezag heeft zich verzekerd tegen aansprakelijkheid. De risico’s vallen onder de
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven/Beroepen (AVB). De overblijfouders, die behulpzaam zijn
op school vallen onder deze verzekering die door het bevoegd gezag is afgesloten.

