
Een goede overblijf staat of valt met voldoende Overblijfmedewerkers. Maar 

waar vind je tegenwoordig nog vrijwilligers die in de middagpauze op school 

mee willen draaien? En nog belangrijker: hoe zorg je ervoor dat ze blijven? 

Vinden en binden: het overblijfteam op sterkte  

Voor de meeste werkende ouders is het 

zo vanzelfsprekend: je kind blijft tus-

sen de middag op school, omdat er 

thuis niemand is. Veilig, vertrouwd, 

net als thuis. Zo zou het moeten zijn. 

Maar voor scholen is het steeds lastiger 

om de pauze goed te organiseren. 

Waar vind je voldoende vrijwilligers ? 

De ouders zijn immers aan het werk! 

  

Ook bij Kinderstralen herkennen we 

dat. Daarom is werving een krachtige 

pijler in ons beleid. We gebruiken de 

kracht van onze landelijke organisatie 

om lokaal/regionaal en via social me-

dia effectief te werven. Met de juiste 

middelen op het juiste moment.  

  

Maar minstens zo belangrijk als het 

vinden, is  het binden: hoe houd je het 

team op sterkte en de Overblijfmede-

werkers betrokken? Onze ervaring leert 

dat dit alles te maken heeft met een 

goede organisatie en voldoende onder-

steuning. Geautomatiseerd waar het 

kan, persoonlijk waar het moet. 

  

Zo krijgen Overblijfmedewerkers een 

week van tevoren hun rooster per mail. 

Je weet waar je aan toe bent. Op de 

portal MijnKinderstralen hebben ze al-

tijd inzicht in hun vergoedingen en 

overblijfdagen. Ze vinden er nieuws, 

berichten en activiteiten van de over-

blijf op hun school. En leuke foto’s, die 

ze ook eenvoudig zelf kunnen toevoe-

gen in lijn met de regels van de school. 

 

De betrokkenheid vergroten we verder 

met coaching door onze Regiomanagers 

en scholing in de vorm cursussen en 

workshops speciaal voor de overblijf. 

Dat maakt niet alleen het werk leuker, 

maar zorgt ook voor persoonlijke ont-

wikkeling. Zo werken we continu aan 

de betrokkenheid en motivatie van on-

ze Overblijfmedewerkers en een sterke 

bezetting van de teams op de scholen. 
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Nieuwe tso-cursussen Spel 

bij Overblijfacademie 

Overblijfacademie lanceert twee 

nieuwe cursussen speciaal over 

spel bij de tussenschoolse op-

vang: Spel voor Overblijfmede-

werkers en Spel & spelontwikke-

ling voor Coördinatoren. Wat kun 

je aanbieden? Hoe organiseer je 

dat? Hoe houd je het leuk en ge-

zellig?  

De Overblijfacademie verzorgt al ja-

ren korte cursussen en workshops 

over thema’s die spelen bij basis-

schoolkinderen. Die kennis willen we 

ook graag delen met ouders. Daarom 

organiseerden we samen met basis-

school De Marke in Amersfoort op 

23 mei ‘s avonds de eerste workshop 

voor ouders: HOW 2 TALK 2 KIDS?! 

 

In 2,5 uur kregen 23 ouders heel veel 

tips en informatie (volgens een van 

de ouders: “Echte eyeopeners”) en 

gingen zelf aan de slag. Het enthou-

siasme was groot: de ouders gaven 

de avond een 8,0! Ook de school 

vond het een mooie gelegenheid om 

deze workshop samen met Kinder-

stralen aan ouders te kunnen aanbie-

den. Reden genoeg dus voor een ver-

volg. Interesse? Wij horen het graag! 

Workshop voor ouders 
Communiceren met kinderen: HOW 2 TALK2 KIDS?! 

scholing 

Imke straalt! 
50.000ste overblijfkind gestart bij Kinderstralen 

Net voor de zomervakantie was het zo-

ver: Imke Zopfi uit groep 1/2 van basis-

school De Vijf Eiken in Rijen was het 

50.000ste kind dat is ingeschreven bij 

de tussenschoolse opvang van Kinder-

stralen, Lunchen op school. Een resul-

taat waar wij als organisatie supertrots 

op zijn!  

Imke straalt 

Wij zijn er dagelijks mee bezig om kin-

deren te laten 

stralen. En nu 

hebben we Imke, 

in het bijzijn van 

haar moeder, in 

het zonnetje ge-

zet. Getooid met 

een mooie kroon, 

kreeg Imke een 

Kinderstralen-bal 

en een zomers 

strandpakket.

Overblijven is leuk 

Imke vertelt dat ze overblijven bij Kin-

derstralen leuk vindt. Samen met haar 

vriendjes en vriendinnetjes eet ze haar 

boterham op in de klas op een mooie 

placemat.  

 

Placemat ook voor na het eten 

Als ze klaar is met eten, vindt Imke het 

leuk om de placemat in te kleuren of 

het spelletje te maken dat erop staat. 

Vaak neemt ze de placemat na school 

mee naar huis om hem daar verder af 

te maken. 

 

 

 

Wij wensen Imke 

veel plezier op school 

en tijdens de lunchpauzes 

bij Kinderstralen! 

tso 

Imke Zopfi is het 50.000ste 

kind bij de tussenschoolse 

opvang van Kinderstralen, 

Lunchen op school. 
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Directeuren vertellen 
Nieuwe scholen gestart bij Kinderstralen 

tso 

In september vierden we het 10-jarig 

bestaan van de buitenschoolse opvang 

(bso) Schalkwijk van Kinderstralen, 

Spelen op school. Dat betekende feest 

voor de bso-kinderen en als afsluiting 

een feestelijke receptie op donderdag 

21 september voor alle ouders, kin-

deren, (oud-)medewerkers en andere 

belangstellenden.  

 

De bso ligt midden in Schalkwijk, vlak-

bij basisschool St. Michiel. In 2007 zijn 

we heel klein begonnen met vier kin-

deren op de maandag. Nu komen er op 

maandag, dinsdag en donderdag en in 

de schoolvakanties meer dan 20 kin-

deren in de leeftijd van 4-13 jaar naar 

de opvang.

 Al tien jaar zorgt een vast team van 

betrokken, pedagogisch medewerkers 

voor continuïteit en huiselijkheid. Er is 

volop gelegenheid om te knutselen, 

(buiten) te spelen of zelfs huiswerk te 

maken. Iedere drie weken is er een 

wisselend thema en iedere 4e week een 

kookweek. De 8-plussers hebben een 

coole, eigen ruimte waar ze kunnen 

chillen en gamen.  

2de lustrum 
Bso Spelen op school, Schalkwijk bestaat 10 jaar! 

bso 

John F. Kennedyschool, Maastricht 

Leukere tso door goede bezetting en scholing 

Marc Houben, directeur: “Overblijven anno nu vraagt 

veel meer van medewerkers dan vroeger.” 

 

Lees verder op www.lunchenopschool.nl/referenties 

1e Van der Huchtschool, Soest 

Van continurooster terug naar overblijven 

Inge Deichmann, directeur: “Vanaf moment één was 

er rust.” 

 

Lees verder op www.lunchenopschool.nl/referenties 

International Primary School, Almere 

De tso op een Engelstalige school 

Paul Stubbé, Head of School: “Het is een joint venture 

die tot nu toe zeer geslaagd is.” 

 

Lees verder op www.lunchenopschool.nl/referenties 

Een springkussen en prachtig weer 

dragen bij aan de feestvreugde bij het 

10-jarig bestaan van Kinderstralen, 

Spelen op school in Schalkwijk. 

http://www.lunchenopschool.nl/uploads/pdf/BS%20Kennedy%20testimonial_DEF.pdf
http://www.lunchenopschool.nl/uploads/pdf/1e%20Vd%20Huchtschool%20Soest%20testimonial_DEF.pdf
http://www.lunchenopschool.nl/uploads/pdf/International%20Primary%20School%20Almere%20testimonial_DEF.pdf


Wat is MijnKinderstralen? 

MijnKinderstralen (mijnkinderstralen.nl) 

is uw persoonlijke, beveiligde online omge-

ving bij Kinderstralen. U vindt hier alle kind-

gegevens en informatie van Kinderstralen, 

Lunchen op school. Maar ook activiteiten, be-

richten, nieuws en foto’s van de lunchpauze 

op uw eigen school. 

 

Hoe geef ik wijzigingen door?  

Alle wijzigingen in uw gegevens of die van uw 

kind(eren), geeft u door via MijnKinderstra-

len. U krijgt een bevestiging. 

 

Hoe meld ik mijn kind af? 

Als uw kind niet bij de overblijf komt, kunt u 

op twee manieren afmelden.  

1) met de gratis Overblijf aan- en afmeld 

App op uw tablet of smartphone voor 

iPhone, Android of Windows 10 (mobile  

2) via MijnKinderstralen  

 

Betaal ik als mijn kind niet overblijft? 

Dat ligt aan de afspraken met de school. Bij 

sommige scholen berekenen wij alleen de ke-

ren die uw kind daadwerkelijk overblijft. De 

enige voorwaarde is dat u uw kind vóór 

9:30 uur afmeldt. 

 

Waarom betaal ik niet altijd hetzelfde? 

De afrekening hangt af van de afspraken die 

we per school maken. Bij sommige scholen 

geldt de kindkorting: een lager bedrag voor 

elk tweede en volgend kind uit één gezin. 

Verder berekenen we de bij ons bekende 

feest- en vakantiedagen, roostervrije dagen 

en - opnieuw verschillend per school - correct 

afgemelde dagen niet door. Ten slotte kun-

nen er tussentijdse tariefsaanpassingen zijn. 

Bijvoorbeeld doordat het aantal overblijven-

de kinderen sterk is gewijzigd. 

 

Kan ik de overblijf (tijdelijk) stopzetten? 

Tijdelijk stopzetten is geen enkel probleem. 

Via MijnKinderstralen geeft u de periode door 

waarvoor u uw kind(eren) afmeldt. U betaalt 

hiervoor geen (administratie)kosten.  

 

Vaste dagen ruilen? 

Als u op andere dagen dan uw vaste dagen 

overblijf nodig hebt, kan dat met een inci-

dentele strippenkaart. Het onderling ruilen 

van vaste dagen kan helaas niet. 

 

Kan mijn kind af en toe overblijven? 

Als u uw kind(eren) af en toe wilt laten over-

blijven, kan dat met een incidentele strip-

penkaart. Deze kaart geldt per kind, dus niet 

per gezin. U gebruikt de kaart ook voor extra 

dagen buiten de vaste dagen om. 

 

Trommel niet leeg? 

Eten doen we maximaal een half uur. Langer 

‘zitten’ mag, als een kind dat zelf wil of no-

dig heeft. Bij eetproblemen, proberen we die 

op te lossen, zo nodig samen met de ouders. 

 

Kinderstralen, Lunchen op school bereiken? 

U kunt ons bellen op schooldagen tussen 9:00 

en 14:00 uur op 030 - 244 00 65. Een bericht 

sturen doet u het beste via MijnKinderstralen. 

Dan hebt u snel antwoord. 

Veelgestelde vragen tso 

Geniet van de herfst! 

http://www.mijnkinderstralen.nl/
https://itunes.apple.com/nl/app/de-overblijf-aan-en-afmelden/id1117879311
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.kinderstralen.ouderapp
https://www.microsoft.com/en-gb/store/p/de-overblijf-aan-en-afmelden/9nblggh4vsjz

