
Van los geld in een zakje tot strippenkaart en abonnement 

 
De geschiedenis van het overblijven in de loop der tijd 

 

Het overblijven tussen de middag voor de schoolkinderen is in 1974 door de ouders van de 

leerlingen van de Sint Joannesschool opgezet. Met name door mevrouw Oor met behulp van 

mevrouw Veltum. De Ouderraad was verantwoordelijk voor de gang van zaken. 

Zelf was ik ( Janny Dhondt) twee keer per week aanwezig als oproepkracht. De leerlingen van 

de Sint Joannesschool bleven over samen met de leerlingen van de openbare school onder de 

supervisie van mevrouw Oor. In het Zonnehof zaten zij én wij samen in het gebouw, waar nu 

nog de Grote Beer huist. 

Het gebouw van de katholieke Sint Joannesschool werd pas in 1976 in gebruik genomen. 

 

In juni 1976 ging mevrouw Oor verhuizen en mevrouw van Veltum nam het over en ik 

assisteerde haar 4 dagen per week. De vaste kern overblijvers bestond uit 35 kinderen. Er 

waren ook kinderen die maar een of twee dagen in de week overbleven. De zogenaamde 

"losse klanten".  

Per keer hadden wij ruim 40 leerlingen, van de Sint Joannesschool en de Grote Beer samen. 

 

In het nieuwe gebouw van de Sint Joannesschool zijn mevrouw van Veltum en ik onze eigen 

overblijfgroep begonnen. Onder verantwoordelijkheid van de Ouderraad. 

 

In augustus 1977 nam Riet van der Kroon - Minderhout de overblijf over, na het vertrek van 

mevrouw van Veltum. En Ada Ruigrok vd Werve en Annie Scharphuis werden de 

oproepkrachten. Riet vd Kroon en ik werkten samen tot november 1980. Riet emigreerde. 

Daarna werd ik zelf het "opperhoofd" met hulp van Ada en oproepkracht Annie. 

Na het vertrek van Ada in schooljaar 1984/1985 regelde ik het overblijven met Annie 

Scharphuis. Els Zorge werd onze oproepkracht en in totaal is zij dat schooljaar 6x geweest. 

 

In juli 1985 vertrekt het schoolhoofd de heer Bekema en tot de eerste directeur van de nieuwe 

basisschool wordt Herman Hogenaar benoemd. Vanaf dit moment was het de 

A.Bekemaschool. 

 

Er kwamen steeds meer leerlingen die overbleven tussen de middag. 

In het schooljaar 1986/1987: Naast ons drieën was Ans Koster oproepkracht en Rieneke 

Kroese voor 2 à 3 keer per week. Heel wat overblijfmoeders zijn er geweest: Ans, Trees, 

Mary, Wilma, Liesbeth, Marjan, Yvonne, Irma, Lydia, Jacqueline, Conny, Nicha. 

 

In 1990/1991 bedroeg de vaste kern overblijvers 75 en ca 10 leerlingen kwamen soms. 

Het aantal overblijfmoeders groeide mee:  

In 1994/1995: Agnes, Pien, Pascal, Marga, Anja, Fenneke, Rieneke, Aukje, Sisi, Jani, Gusta,  

Esther, Michelle, Mark, John, Tineke, Petra, Wieteke en nog veel meer! 

Sorry, voor wie ik vergeten ben. 

 

23 februari 1995 werd Ron van Lijf de nieuwe directeur.  

 

In 1998 vond er weer een wisseling plaats. Remon Pontman deed zijn intrede als directeur. 

Voor ons een oude bekende omdat hij de adjunct was van onze school. Samen met hem zijn er 

een aantal veranderingen en verbeteringen doorgevoerd. Onder andere de strippenkaart; 20 

strippen voor 30 gulden. Deze kaarten werden genummerd en in de klas afgetekend wanneer 



het kind gebruik maakte van de overblijf. Ook werd het mogelijk en gestimuleerd per giro te 

betalen. De cursus voor de overblijfmedewerkers deed zijn intrede. 

 

Webredactie: Met ingang van het schooljaar 2006/2007 heeft het overblijven tussen de 

middag plaats gemaakt voor Tussenschoolse Opvang (TSO). De belangrijkste verandering is 

de verschuiving van de verantwoordelijkheid van de ouders naar het schoolbestuur. De 

school heeft de verplichting TSO aan te bieden als ouders daarom vragen. De 

medezeggenschapsraad heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over de manier waarop 

TSO wordt ingevuld. Overblijvende kinderen krijgen de gelegenheid om te eten, te spelen en 

tot rust te komen. 

 

Sinds het schooljaar 2007/2008 werken wij met abonnementen. 

Vanaf januari 2008 is Marco Dekker onze directeur. Hij laat een frisse wind waaien door onze 

school: nieuwe kleuren en een nieuwe vorm van onderwijs. 

 

Anno 2011 blijven dagelijks ruim 200 leerlingen over. Op de website van de A.Bekemaschool 

staat alle informatie over het overblijven (TSO) vermeld. 

 

Sinds ons jongste kind Norma (1970) in 1974 naar de kleuterschool ging ben ik betrokken bij 

het overblijven. Onze oudste ( Bob) is in 1967 geboren. 

 

Nu ben ik coördinator van de Tussenschoolse Opvang. 

 

 
 

De overblijvers bieden in 1985 de scheidende heer Bekema een krentenbrood aan. 

Links: Janny Dhondt 


