
 Functiebeschrijving overblijfkracht

HOOFDTAKEN
 Begeleiden 
 Toezicht houden 
 Organiseren 
 Schoonmaken

FUNCTIE-INHOUD
 Begeleiden van de kinderen gedurende het eten en het spelen volgens rooster 
 Zorgen dat kinderen zich aan de regels houden en elkaar en de overblijfkrachten
 respecteren. 
 Toezicht houden bij de lunch van de kinderen. 
 Organiseren van activiteiten. 
 Toezicht houden bij de activiteiten en bij het spelen. 
 Bemiddelen bij conflicten, in overleg met de coördinator overblijf. 
 Overblijfruimtes netjes en opgeruimd achterlaten. 
 Leerkrachten en/of ouders informeren over relevante zaken gedurende de overblijf. 
 Deelnemen aan de vergaderingen van de overblijf. 
 Deelnemen aan de cursussen voor de overblijf.

FUNCTIE-EISEN
1. De overblijfkracht richt zich op de vraag van de kinderen; de kinderen staan centraal.
2.  De overblijfkracht is enthousiast in de omgang met kinderen. 
3. De overblijfkracht is flexibel en geduldig. 
4.  De overblijfkracht heeft inlevend vermogen.
5.   De overblijfkracht kan de kinderen veiligheid bieden.
6. De overblijfkracht heeft verschillende aanpakken tot zijn/haar beschikking om kinderen 

tegemoet te treden. Dit is vooral van belang bij conflicten.
7. De overblijfkracht reageert alert op ongewenst gedrag en is in staat kinderen uit te leggen 

wat wel en niet mag en je hierbij aan de afgesproken regels te houden.
8. Als het nodig is kan de overblijfkracht ouders informeren over hun kind. In principe gebeurt 

dit via de coördinator.
9. De overblijfkracht vindt het leuk om samen te werken binnen een team en kan op een open 

opbouwende manier feedback geven en ontvangen.
10. De overblijfkracht spreekt de Nederlandse taal. 
11. De overblijfkracht neemt kennis van het overblijfhandboek, de visie, de procedures en de 

afspraken en houdt zich hieraan. 
12. De overblijfkracht is bereid aangeboden relevante opleiding te volgen. 
13. De overblijfkracht is bereid deel te nemen aan de vergaderingen van de overblijf. 
14. De overblijfkracht rookt niet tijdens het overblijven (ook niet buiten). 
15. De overblijfkracht telefoneert niet privé tijdens de overblijf. 
16. Als overblijfkracht kun je te maken krijgen met vertrouwelijke informatie. Ten aanzien 

hiervan heeft de overblijfkracht geheimhoudingsplicht


