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Algemeen en huishoudelijk reglement, Tussen Schoolse Opvang   
 
1. Inleiding 
Met ingang van het cursusjaar 2010-2011 is de regeling met betrekking tot het 

overblijven gewijzigd en is de naam gewijzigd in Tussen Schoolse Opvang 

(TSO).  

 

De regeling m.b.t. de TSO is als volgt: 

 De kosten voor de TSO bedragen 25,00 euro per maand per gezin, ofwel 

250,00 euro per cursusjaar. Dit komt neer op ruim 1.50 euro per gezin per 

overblijfmiddag.  Jaarlijks beziet het bestuur of de regeling kostendekkend 

is. 

 Ouders, die één keer per twee weken werkzaamheden verrichten binnen 

de TSO, worden vrijgesteld van betaling van dit bedrag. U heeft keuze uit 

het overblijven in de klas, helpen bij de spelletjes die georganiseerd worden 

tijdens de middagpauze en het schoonmaken van de wc’s. 

 Ouders die vaker worden ingeroosterd dan één keer per twee weken, 

krijgen daarvoor een vergoeding van 4,50 euro per keer dat er wordt 

overgebleven. 

 Kinderen die incidenteel op school blijven eten, kunnen daarvoor een 

strippenkaart kopen. Een strippenkaart voor 10 x overblijven kosten 10.00 

euro per kind. 

 Opzegtermijn; mocht u ingedeeld zijn in het rooster maar door 

omstandigheden niet meer mee kunnen of willen draaien is er een opzeg 

termijn van 1 maand. 

 

2. Algemeen 
Absentie leerling 

Als een leerling meestal op school eet, maar eenmalig bij iemand anders, 

dient dit te worden doorgegeven aan de leerkracht  

 

Aanspreekouder 

Per klas is een overblijfouder verantwoordelijk voor de organisatie van het 

overblijven binnen deze groep. Deze aanspreekouder heeft de volgende 

taken: 

 Coördinatie van inwerken nieuwe overblijfouders. De nieuwe ouder kijkt 

samen met de aanspreekmoeder, wanneer ze meeloopt in de groep.  De 

nieuwe ouder kijkt minimaal tweemaal mee.  
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 Vervanging regelen bij kortdurende uitval (bv. als iemand op het laatste 

moment niet kan komen door ziekte en zelf niet in staat is om vervanging 

te regelen)  

 Definitieve wijzigingen in het rooster geven zij door aan Hanneke de Jonge 

of Martine van Sligtenhorst 

 Uitnodigen van de overblijfouders voor een overlegmoment met de TSO 

commissie 2 maal per jaar, in september en januari/februari. U wordt 

hiervoor benaderd door de TSO commissie. 

 

Absentie overblijfkracht 

Wanneer een overblijfouder niet kan overblijven, geniet onderling ruilen de 

voorkeur. Wanneer dit niet mogelijk is wordt vervanging geregeld door de 

afwezige overblijfouder. Hiervoor betaalt de desbetreffende overblijfouder de 

vervanger een bedrag van 10 euro. De leerkracht als vervanger is geen optie. 

 

 BHV’ers 

Juf Van IJsseldijk, juf Verduijn, juf Hoogendoorn en juf Vreeken zijn EHBO-ers. 

Bij twijfel over letsel altijd één van deze leerkrachten inschakelen. 

 

Bijbellezen en dankgebed 

Na het eten wordt gelezen uit de Bijbel (dus niet uit de Bijbelse vertellingen of 

andere kinderbijbels).In groep 1 tot en met 5 zit een Bijbelrooster voor in de 

map. 

In groep 6 tot en met 8 wordt naast de Bijbel uit een dagboekje gelezen. Er 

wordt geëindigd met een formulier dankgebed, hiervan staan 2 voorbeelden in 

de overblijfmap. 

 

Commissie TSO 

De commissie TSO bestaat uit 2 coördinatoren van uit de leerkrachten, 

Meester Overdijk en Juf Van Herk en 2 coördinatoren vanuit de ouderraad, 

Hanneke de Jonge en Martine van Sligtenhorst.  

 

De 2 coördinatoren vanuit de ouderraad maken het TSO rooster en regelen 

vervanging bij langdurige uitval (bv. als iemand verhinderd is door ziekte of 

zwangerschap). 

 

Ontruimingsplan 

Zie het ontruimingsplan in de overblijfmap. 
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Overblijfmap 

In elk lokaal ligt een overblijfmap. In deze map zitten de schoolregels, de 

overblijfregels en het ontruimingsplan. 

Door de overblijfouders moeten de volgende gegevens worden vermeld: 

 Aan- of afwezigheid van leerlingen 

 Een kort verslag over hoe het overblijven is verlopen, ieder 

overblijfmoment.   

 Welke leerling(en) een aantekening hebben gekregen tijdens het 

overblijven 

 Bijzonderheden over leerlingen, die ook van belang zijn voor de leerkracht 

en/of andere overblijfouders. 

 

Rooster 

Het overblijfrooster wordt verstrekt vlak voor de zomervakantie en voor de 

kerstvakantie. 

 

Vriend/Vriendin 

Wanneer een leerling meegaat met zijn/haar moeder naar een andere klas, 

tijdens de TSO, mag er één vriendje of vriendinnetje mee. 

 

Verbandtrommels 

 Door middel van een rood kruis staat aangegeven waar de 

verbandtrommels zich bevinden. 

 De verbandtrommel voor groep 1 en 2 ligt rechts onder in  het keukenkastje 

in het kantoortje bij de kleuters. 

 De verbandtrommel voor groep 3 tot en met 8 ligt rechts in de keukenkast 

bij de gemeenschapsruimte. 

 Kinderen mogen niet zelf de verbandtrommel halen. 

 

Zwangerschapsverlof / Ziekteverlof 

Als u zwanger bent heeft u recht op 16 weken zwangerschapsverlof. In 

overleg met Hanneke de Jonge of Martine van Sligtenhorst kunt u aangeven 

hoe u het verlof op wilt nemen.  

Als u langdurig ziek bent heeft u recht op een half jaar ziekteverlof. Mocht dit 

niet voldoende blijken dan volgt betaling voor de TSO. 
 

3. Afspraken en regels voor groep 1 en 2 
 

Afspraken m.b.t. het eten 
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 De leerkracht heeft al gebeden voor het eten 

 Voor het eten gaat ieder kind naar het toilet 

 Een extra overblijfouder houdt toezicht bij de toiletten 

 De overblijfouder vult de presentielijst in  

 Heeft een kind een strippenkaart, teken deze af. Bij een volle strippenkaart 

leg je deze op het bureau van de leerkracht. De leerkracht zorgt via Juf Van 

Herk voor een nieuwe strippenkaart 

 Het kind zit op zijn eigen stoel 

 De afvalbak wordt in de kring gezet. Kinderen mogen hun afval opruimen 

tijdens het eten. 

 De kinderen mogen zelf bepalen of ze eerst willen eten of drinken 

 De tas wordt weggezet na het eten. 

 De kinderen eten tot 12.45 uur 

 Om 12.45 uur  wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen en gedankt 

 Kinderen die klaar zijn met eten mogen om 12.50 uur naar buiten 

 De overblijfouder blijft, met de kinderen die nog niet klaar zijn met eten, in 

de klas 

 De overblijfouder haalt, eventueel de bezem door het lokaal. 

 Om uiterlijk 13.00 uur gaat iedereen naar buiten. Restanten brood gaan in 

de broodtrommel. Het is belangrijk dat kinderen wel hun drinken hebben 

opgedronken. 

 

Belangrijke tips: 

 Wanneer je kinderen na het danken even laat wachten, en je laat ze rij voor 

rij naar buiten gaan, geeft veel rust. 

 Zoek met kinderen, “waar je moeite mee hebt”, voor het overblijven contact. 

Maak een vriendelijke/gezellige, maar vooral positieve persoonlijke 

opmerking. Uit de praktijk blijkt dat dit positieve contact ervoor zorgt, dat 

het kind zich ook tijdens het overblijven positief gedraagt. 

 

Binnen spelen 

 Als het regent mogen de kinderen – in overleg met de leerkracht – spelen 

in het gymlokaal met het daar aanwezige materiaal of in de klas. Ze mogen 

bakken met constructiemateriaal meenemen uit de klas. Hiermee mogen ze 

spelen in de gymzaal, op de grond. 

 Om 13.10 uur gaan ze opruimen. 

 De leerkracht en de overblijfouder zijn samen verantwoordelijk tot 13.15 

uur. 
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 De extra overblijfouder mag om 13.00 uur naar huis, als er ten minste twee 

overblijfouders bij de kleuters in het speellokaal zijn.  

 

Buiten spelen 

 Kinderen mogen na 13.00 uur weer naar het toilet. Let er wel op, dat het 

kind weer naar buiten komt. 

 Laat kinderen nooit alleen op het plein. 

 Er mag gespeeld worden met de karren en fietsen die buiten staan. 

 De extra overblijfouder mag naar huis als er minimaal nog twee 

overblijfouders buiten zijn. 

 

 

 

Zandbakafspraken: 

 Vanaf maart t/m oktober mogen de kinderen in de zandbak, mits het zand 

droog is. Er mag in het zand gespeeld worden als de kar met scheppen 

buiten staat.   Om 13.10 belt de leerkracht en starten de kinderen, samen 

met de overblijfouders met opruimen. Dit mag als volgt: 

 Fietsen zonder zijwielen en steppen zetten de kinderen tegen de schuur. 

De andere fietsen worden tegen de zandbakrand gezet. 

 De kinderen kloppen het materiaal af op de rand van de zandbak en ze 

leggen het daarna terug in de kar. 

 Het zand op de rand vegen ze terug in de zandbak.  

 Het zand naast de zandbak scheppen ze erin. 

 Na het opruimen mogen ze in de rij gaan staan. 

 

Eindverantwoordelijkheid 

Voor de groepen 1 en 2 is per week één leerkracht eindverantwoordelijk voor 

het overblijven. Op het prikbord in de hal bij de lokalen van groep 1 en 2 hangt 

een lijst, waarop staat welke leerkracht die week eindverantwoordelijk is. 

 

Naar huis 

De overblijfouders blijven tot 13.15 uur. De extra overblijfouder mag naar huis 

als er minimaal  twee overblijfouders buiten zijn (bij buiten spelen) of in elke 

groep  een overblijfouder aanwezig is (bij binnen spelen). 
 

 

Overtreden van de regels: 

  Er worden drie waarschuwingen uitgedeeld bij overtreding van de regels.  
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 Bij de 3e waarschuwing zet je het kind voor je op een stoeltje, schrijf je de 

naam in de map en bespreek je dit met de juf. De juf neemt indien nodig 

contact op met de ouders. 

 

Regels voor de kleuters: 

 

 

 

1. deur dicht is op je stoel zitten 

 

 

 

 

 

 

 

2. als je eet ben je stil 

 

 

 

 

3. de prullenbak staat in de kring, afval kan er meteen 

in 

 

 

 

 

4. tijdens Bijbellezen en danken ben je eerbiedig  

 

 

Schoolpleinroutines: 

 Karren op de tegels, Houdt afstand! 

 Om de hegjes heenlopen 

 Steentjes horen bij de boom 

 

Toiletten 

De extra overblijfouder maakt de toiletten schoon. 

 

4. Afspraken voor de extra overblijfouder 
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 Om 12.15 uur aanwezig zijn. 

 Toezicht houden bij toilet. Zorgen dat het vlot doorstroomt.  Leer kinderen 

de deur open te houden tot de volgende kleuter komt. 

 De kinderen mogen niet duwen en trekken in de rij. Wanneer ze na 

tweemaal niet luisteren, uit de rij halen en laten wachten tot overige 

kinderen klaar zijn. 

 De sleutel van de schoonmaakkast hangt in het kantoortje naast kast. 

 Toiletten schoonmaken en vloer  dweilen. (kleuter toilet en toilet na na de 

klapdeur) 

 Schoonmaakdoekjes en dweil liggen in schoonmaakkast, links achterin. 

 Het te gebruiken schoonmaakmiddel is voorzien van een sticker. 

 Water tappen bij spoelbak links in de wc’s. 

 Het vuile water in wc doorspoelen. 

 De gebruikte schoonmaakdoeken mogen op de verwarming bij de 

timmertafel gehangen worden. 

 Vanaf 12.50 uur met de eerste kleuters naar het plein. De extra 

overblijfouder houdt toezicht op het plein. 

 Wanneer er niet in de zandbak gespeeld wordt, is het leuk om met de 

kinderen een kringspelletje te doen. 

 Om 13.00 uur mag je naar huis. (Mits er minimaal 2 ouders aanwezig zijn) 

 

5. Afspraken en regels voor groep 3 t/m 8   
Algemene afspraken: 

 

 De overblijfouder vult de presentielijst in en tekend evt. de strippenkaart af 

 In groep 3 t/m 5 wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen volgens het 

Bijbelrooster en gedankt met een formuliergebed 

 In groep 6 t/m 8 wordt er een gedeelte uit een dagboek gelezen met het 

Bijbelgedeelte wat daarbij hoort en gedankt met een formuliergebed. 

 Tijdens het lezen wordt er niet meer gegeten of gedronken 

 Na het eindigen, maar niet vóór 12.40 uur, gaan alle kinderen naar buiten. 

 Bij regen komt de eigen leerkracht weer in de klas 

 De overblijfouder schrijft kort op hoe het gegaan is en laat de overblijfmap 

open op het bureau van de leerkracht liggen. 

 Bij een volle strippenkaart leg je deze op het bureau van de leerkracht. De 

leerkracht zorgt via Juf Van Herk voor een nieuwe strippenkaart. 

 Om 12.40 uur mag de overblijfouder naar huis 

 

Daarnaast zijn speciaal voor de overblijftijd de volgende regels opgesteld: 
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 De juf gaat weg, nadat ze gebeden heeft en de hele groep stil is. 

 Ieder zit op zijn eigen plaats 

 Op de tafel staan alleen spullen die je nodig hebt om te eten 

 Je gaat pas eten als de overblijfmoeder “eet smakelijk”gezegd heeft 

 Elk overblijfmoment wordt er voorgelezen uit het boek dat in de map zit 

 Ieder zorgt voor zijn eigen overblijfspullen 

 Elkaar aanraken hoort thuis bij een spel of een ander moment 

 Je laat geen uitdagend gedrag zien 

 Na elke waarschuwing zit je binnen 

*In groep 3  5 minuten 

*In groep 4 en 5  10 minuten 

*In groep 6,7 en 8  20 minuten 

Je naam komt in de map op het waarschuwingsblad. De eerste en tweede 

keer neemt de leerkracht via de mail contact op met de ouder(s). Bij de 

derde en vierde keer belt de leerkracht de ouder(s). Na 4 keer eet je thuis. 

 

 

Buiten spelen 

 Elke pauze zijn er leerkrachten op het plein (voor het overzicht: zie de lijst 

in de personeelskamer) 

 Op dinsdag en donderdag is er spelbegeleiding aanwezig.  Er worden 

verschillende activiteiten georganiseerd. Hanneke de Jonge is de 

coördinator. 

 

Toiletten 

Iedere dag is er een ouder ingeroosterd voor het schoonmaken van de 

toiletten. 

 

Van de overblijfkrachten wordt verwacht dat zij de regels hanteren die zijn opgenomen in het huishoudelijk 

reglement TSO. 
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