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(versie juli 2017) 

 

1 Voorwoord 

 

Op onze school, Basisschool St. Andreas, wordt de Tussen Schoolse Opvang (hierna: TSO) 

begeleid door vrijwilligers die speciaal hiervoor een opleiding hebben gevolgd.  

De invulling van de TSO gaat in overleg en samenspraak met de directie en het bestuur van 

de vereniging van de TSO (en eventueel de MR–leden van de school). 

 

In dit reglement treft u algemene informatie over de TSO aan voor ouders/verzorgers die 

kinderen gebruik willen laten maken van het overblijven. 

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot de TSO -Coördinator, Annie Knook 

die u kunt bereiken via school  tel: 0495-518489 

 

2 De organisatie 

 

De TSO wordt begeleid door vrijwilligers die worden gecoördineerd door Annie Knook. 

Samen met de directie van school en in samenspraak met de directie en de leden van de 

vereniging van de TSO (en eventueel de MR–leden van de school) wordt invulling gegeven 

aan de TSO. Elk overblijfmoment zullen er steeds 3 TSO-krachten aanwezig zijn om kinderen te 

begeleiden bij de lunch. 

 

Het aannemen van TSO krachten wordt in overleg en samenspraak gedaan met de directie, 

het bestuur van de vereniging van de TSO en de huidige overblijfkrachten. De uiteindelijke 

beslissing ligt bij het bestuur van de vereniging van de TSO. 

 

3 Visie en verloop van de TSO 

 

3.1 Visie op TSO 

 

Onze school draagt uit dat elk kind zich, in zijn eigen tempo, in een veilige omgeving moet 

kunnen ontdekken en ontwikkelen. 

 

Als TSO sluiten we daar graag bij aan door respect te hebben voor de eigenheid van ieder 

kind. We geven prioriteit aan een veilige en vertrouwde omgeving waar het kind in een 

ontspannen sfeer kan overblijven, eten en drinken.  

Om dit te waarborgen wordt de TSO op een gestructureerde manier gerealiseerd. 

 

  

3.2 Hoe verloopt de TSO voor uw kind? 

 

De kinderen (onderbouw) doen 's ochtends met de leerkracht hun broodtrommeltje in de 

overblijf-bak.  

Om 12.00 uur worden kinderen opgehaald om even naar buiten te gaan, bij het belletje 

gaan we naar de aula van onze school om samen onze boterham op te eten. Elke keer zijn 

er 3 TSO-vrijwilligers aanwezig. De TSO-vrijwilliger heeft vooraf al de nodige voorbereidingen 

getroffen. 
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De kinderen blijven allen aan tafel tot iedereen klaar is met eten. 

Daarna krijgen ze van de TSO-vrijwilliger een stukje fruit en mogen ze gaan spelen  en bij mooi 

weer doen ze dat buiten. 

Tijdens het overblijven mogen ze gebruik maken van knutselspullen, spelletjes van de TSO of 

buiten gebruik maken van de speelmaterialen van de school (fietsjes, ballen,springtouw) 

Bij slecht weer blijven we in de hal waar kinderen kunnen spelen met knutsel- en 

spelmaterialen. 

 

Om 13.00 loopt het overblijven af en worden de kinderen overgedragen aan het toezicht 

van de leerkracht 

 

3.3 Medewerking Leerkracht 

 

Het is belangrijk dat de school weet op welke dagen een kind naar de TSO gaat en dus niet 

wordt opgehaald van school. Mocht uw kind ziek zijn op een dag dat hij/zij eigenlijk ook 

moet overblijven geef dit dan even door aan de leerkracht zodat dit doorgegeven kan 

worden aan de TSO. 

 

4 Maaltijden 

 

 4.1 Uitgangspunten 

 

Wij gaan ervan uit dat u uw kind een verantwoord lunchpakket meegeeft. Liever geen 

snoep. 

Er zijn duidelijke regels en afspraken met betrekking tot hygiëne, gedrag aan tafel, 

tafelmanieren en sociale omgang. De lunch moet een sociale en vooral plezierige bezigheid 

te zijn. Daarom wordt een kind nooit gedwongen te eten, maar wel gestimuleerd om alles 

van het meegebrachte lunchpakket op te eten en te drinken. 

Graag willen we dat op de brood trommetjes en pakjes de naam staat. 

 

 

4.2 Medische handelingen 

 

Medische handelingen bij de TSO beperken zich in de regel tot eenvoudige behandelingen 

zoals het schoonmaken van een wondje, het plakken van een pleister enz. 

In situaties die ernstiger zijn wordt een bedrijfshulpverlener van school ingezet , of wordt 

andere medische assistentie ingezet. Als ouder ontvangt u hierover altijd bericht. Mocht 

gebruik van medicatie nodig zijn dan gaat dit altijd onder supervisie van de school. Voor 

afspraken en regels hierover kunt u bij school terecht. 

 

5 Financiën 

 

5.1 Kosten TSO 

 

Een financieel TSO-coördinator is Tamara Stegink en zij beheerst de financiële administratie 

van de TSO. Voor het overblijven wordt een kleine vergoeding gevraagd met keuze uit 2 

opties: 

1. Dit kan afgekocht worden voor een heel schooljaar als men weet dat de TSO 

structureel gaat worden. De kosten zijn dan €1,30 per keer. De totale kosten om het 

hele jaar af te kopen zijn: bij 1 dag per week € 52,- , bij 2 dagen in de week €104,- en 

bij 3 dagen per week €156,- 

2. Voor wisselende dagen kan men een strippenkaart kopen van 5 strippen (€7,50) of 

van 10 strippen (€15,00 ) en die kosten zijn dan €1,50 per keer. 
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5.2 Betalen 

 

Betalen kan gemakkelijk door het bedrag onder vermelding van de naam van uw kind over 

te maken op <de bank gegevens zijn momenteel nog niet bekend en volgen spoedig>. 

  

U kunt het geld ook in een envelop doen met de naam van uw kind er op en eventueel het 

bedrag wat u erin gestopt het. De enveloppe kan in de bruine brievenbus bij het kookeiland 

in de hal van de school. 

 

Indien u besluit om de kosten voor de TSO voor het hele jaar af te kopen dient u het bedrag 

aan het begin van het schooljaar over te maken. Het afkopen is geldig voor 1 schooljaar. Er is 

geen mogelijkheid tot restitutie indien het kind minder overblijft dan de aangegeven en 

betaalde dagen. 

Bij ongewone situaties zoals langdurig ziek zijn kan er altijd gekeken worden naar een 

passende regeling. 

 

Indien u kiest om de strippenkaart te gebruiken dan blijft deze geldig. Als u kind de school 

verlaat en er staat nog een bedrag op dan krijgt u dat terug. 

 

Er zal jaarlijks een kascontrole zijn, tegelijk met de kascontrole van de ouderraad en deze zal 

teruggekoppeld worden naar ouders. 

Contact Tamara Stegink tel: 06-28254292 

 

5.3 Van gedachten veranderen 

 

In de gehele maand september kan je er nog voor kiezen om de TSO af te kopen. De 

eventuele strippen die tot die tijd gebruikt zijn worden dan verrekend. Na 30 september is het 

niet meer mogelijk om af te komen en kan er gebruik worden gemaakt van het strippenkaart 

systeem. 

6 Huisregels 

 

6.1 Gedrag regels 

 

Tijdens het eten houden we ons allen aan de gestelde tafelmanieren en hygiëne regels, zoals 

- zitten op de stoel en netjes eten. 

- we blijven allemaal aan tafel tot iedereen klaar is met eten. 

- tijdens het spelen wordt er in het schoolgebouw niet gerend. 

- er mag geen gebruik worden gemaakt van de klaslokalen 

- er wordt op een respectvolle en sociale manier met elkaar omgegaan. 

- tijdens het overblijven mag niemand zonder overleg het schoolplein of schoolgebouw 

verlaten omdat de TSO vrijwilliger de veiligheid van uw kind dan niet kan waarborgen. 

 

6.2 Lastig gedrag op de TSO 

 

De TSO heeft in samenwerking met de school richtlijnen opgesteld voor het omgaan met 

moeilijk gedrag van kinderen tijdens de TSO. 

Bij herhaaldelijk en ernstig tot zeer ernstig wangedrag van kinderen wordt volgens een 

stappenplan gehandeld, waarbij in het uiterste geval het contract kan worden beëindigd. 

Uiteraard wordt u , indien nodig, geïnformeerd over dit stappenplan en wordt u hier in een 

vroeg stadium bij betrokken. 
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6.3 Stappenplan 

 

- Wanneer een kind regels overschrijdt, zoals niet luisteren, schoppen, slaan, schelden, 

brutaal etc, dan worden eerst mondelinge waarschuwingen geven. 

- Wanneer deze waarschuwingen onvoldoende blijken, stellen wij u hiervan telefonisch 

of schriftelijk op de hoogte. Wij verzoeken u natuurlijk om dit gedrag met uw kind dan 

te bespreken, zodat het niet meer voorkomt. Dit gebeurt altijd in overleg met de 

directie van onze school. 

 

7 Klachten regeling 

 

Samen met de school streven we naar een goede kwaliteit van onze TSO en vinden we de 

tevredenheid van de gebruikers erg belangrijk. 

 

Niettemin kunnen er redenen zijn tot ongenoegen of ontevredenheid. 

 

Waar kunt u terecht met een klacht? 

 

Als eerste naar de TSO vrijwilliger of TSO coördinator;  

Annie Knook 

 

Voor financiële klachten kunt u terecht bij;  

Tamara Stegink: 06 – 28254292. 

 

Komt u er samen niet uit kunt u een afspraak maken met de directie van onze school; 

Marjet van Poppel : 0495 - 49 43 43. 
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