
   

 

  

Beste ouder(s),  

Je maakt op dit moment gebruik van Kober kinderlunch (overblijven op school). In deze brief lees je de 
laatste wijzigingen voor het nieuwe schooljaar 2015-2016. Deze zijn in overleg met schooldirecteuren, -
besturen en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden tot stand gekomen. Aan het einde van deze 
brief lees je ook wanneer je jouw kind(eren) kunt aanmelden voor het nieuwe schooljaar.  

Samenwerking school en Kober  

De overblijfcoördinator van Kober is iedere dag aanwezig en stemt dagelijks af met de contactpersoon 
van school. Denk hierbij aan het doorgeven van zieke kinderen, aannemen van nieuwe vrijwilligers en 
eventuele klachten.  

Rust tijdens overblijven 

Voor meer rust eten we in ruimtes met maximaal 45 kinderen, met 1 vrijwilliger per 15 kinderen. Per drie 
vrijwilligers zet Kober kinderopvang voortaan één pedagogisch medewerker in. Deze medewerker draagt  
extra zorg voor de pedagogische kwaliteit van het overblijven. Denk hierbij aan het volgen van ieder kind 
en zijn/haar ontwikkeling en het benaderen van de stillere kinderen tijdens het overblijven. 

De overblijfcoördinator is nadrukkelijker aanwezig door mee te werken als pedagogisch medewerker 
tijdens het overblijven, de overblijfadministratie verricht de overblijfcoördinator buiten de overblijftijd. 

Vrijwilligers 

Nieuwe vrijwilligers worden intensiever gescreend op pedagogische basisvaardigheden en de huidige 
vrijwilligers worden hierop getraind en begeleid door de overblijfcoördinator. 

Tarieven 

Door de bovengenoemde inzet van vrijwilligers en pedagogisch medewerkers bedraagt het overblijftarief 
voor het nieuwe schooljaar  € 2,75 per vaste overblijfbeurt. Voor het flexibel overblijven wordt opslag 
gerekend. Het overblijftarief bedraagt € 3,05 per flexibele overblijfbeurt.  

De werkelijke prijs voor het overblijven is hoger, het verschil wordt echter door school bij betaald. 

Met bovengenoemde wijzigingen zorgen we er ook in het nieuwe schooljaar voor dat de kinderen het 
gezellig hebben tussen de middag en voldoende tijd hebben om rustig een boterham te eten.  

Aanmelden overblijven 2015-2016  

Om gebruik te maken van Kober kinderlunch in het nieuwe schooljaar, meld je je kind(eren) in augustus 
opnieuw aan via Flexweb. We sturen je aan het einde van dit schooljaar opnieuw bericht, om je hieraan te 
helpen herinneren. Je hoeft nu nog niets te doen.   

Indien je kind volgend schooljaar niet meer naar het overblijven komt dan is opzeggen niet nodig. 

Heb je na het lezen van dit bericht nog vragen, neem dan gerust contact op met de overblijfcoördinator. 
De contactgegevens vind je op www.kober.nl/overblijven (via locatiezoeker de naam van de school 
invoeren).  

 

Met vriendelijke groet, 
Kober kinderlunch 

 

http://www.kober.nl/

