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Algemeen en huishoudelijk reglement, tussenschoolse 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 tussenschoolse opvang 

(TSO).  

 

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

 De kosten voor de TSO bedragen €25,- per maand per gezin, ofwel €250,- 

per cursusjaar. Dit komt neer op ruim €1,50 per gezin per overblijfmiddag. 

Periodiek 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 

pleinwacht lopen tijdens de middagpauze en het schoonmaken van de 

toiletgroepen; 

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

krijgen daarvoor een vergoeding van €12,50 per extra keer dat er wordt 

overgebleven; 

 Kinderen die incidenteel op school blijven eten, kunnen daarvoor een 

strippenkaart kopen. Een strippenkaart voor 10 keer overblijven kosten 

€10,- per kind; 

 Opzegtermijn; mocht u ingedeeld zijn in het rooster maar door 

omstandigheden niet meer mee kunnen of willen draaien is er een 

opzegtermijn van één maand. 

 

2. Algemeen 
 

Commissie TSO 

De commissie TSO bestaat uit twee coördinatoren vanuit de ouderraad en 

twee coördinatoren vanuit het team, de teamleiders. De directeur schuift aan 

bij de overleggen van de TSO commissie om op de hoogte te blijven van de 

stand van zaken. 
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Rooster 

Het overblijfrooster wordt verstrekt vlak voor de zomervakantie en voor de 

kerstvakantie. Het rooster is terug te vinden op de website onder het kopje 

TSO-roosters.  

De twee coördinatoren vanuit de ouderraad maken het TSO-rooster en 

regelen vervanging bij langdurige uitval (bijv. als iemand verhinderd is door 

ziekte of zwangerschap). 

 

Absentie TSO-beurt 

Wanneer een u een pleinwachtbeurt niet kan, geniet onderling ruilen de 

voorkeur. Wanneer dit niet mogelijk is, belt u de directeur (06-29730273). Zegt 

u een pleinwacht af omdat u geen vervanger heeft kunnen regelen, dan krijgt u 

van de school een betaallink om €12,50 te betalen. Dit is in lijn met het bedrag 

wat andere ouders betalen die niet helpen bij TSO. Deze €12,50 wordt 

rechtstreeks uitgekeerd aan degene die we lastminute regelen om de 

‘uitgevallen’ pleinwacht te lopen. 

 

BHV-ers (Bedrijfshulpverleners) 

In de school zijn vijf BHV-ers, waarvan er altijd minimaal één aanwezig is. Bij 

twijfel over letsel altijd een BHV-er inschakelen. 

 

Ontruimingsplan 

Zie het ontruimingsplan in de lokalen voor leerkrachten en leerlingen die 

binnen zijn. Bij een calamiteit tijdens uw pleinwacht, volgt u de aanwijzingen 

op van het hoofd BHV. Dit is de directeur. Indien die afwezig is, zal een 

teamleider dit overnemen. Zijn zowel directeur als teamleider afwezig, zal een 

BHV-er de taken overnemen. 

 

Verbandtrommels 

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

(herkenbaar aan het rode kruis) in het kamertje in de kleutergang; 

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

(herkenbaar aan het rode kruis) 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 de oudergeleding uit de TSO-commissie kunt u aangeven hoe u 

het verlof op wilt nemen.  
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Als u langdurig ziek bent heeft u recht op een half jaar ziekteverlof. Mocht dit 

niet voldoende blijken dan volgt betaling voor de TSO. 

 

Pleinwacht lopen en eindverantwoordelijkheid 

 Elke grote pauze is er naast de overblijfouders ook een leerkracht op het 

plein bij groep 4 t/m 8. De leerkracht komt een kwartier nadat de pauze 

gestart is naar buiten. Is de leerkracht eerder nodig, kunt u deze roepen. 

Het rooster van de pleinwacht voor leerkrachten vindt u op het prikbord in 

de gang bij het personeelslokaal; 

 Bij de groepen 1 t/m 3 is er elke dag een leerkracht eindverantwoordelijk. 

Bij vragen en voorkomende probleempjes kunt u naar deze leerkracht toe 

gaan; 

 De leerkracht op het plein is het eerste aanspreekpunt voor de 

overblijfouders.  

 

Regenbel 

Bij regen overlegt u als pleinwacht met de leerkracht die eindverantwoordelijk 

is die dag. Gezamenlijk kunt u besluiten om de regenbel te laten gaan. Als de 

regenbel gaat, gaan alle kinderen naar binnen. Kinderen blijven in de eigen 

klas! In de klas zijn spelletjes die gebruikt kunnen worden voor het 

binnenspelen. Een spel uit spelletjeskast in de gang mag ook gehaald worden 

als ze geen spel hebben. U houdt als pleinwacht toezicht in de lokalen. 

Groep 1/2/3 spelen bij regen in het speellokaal, waar wat speelgoed wordt 

neergezet door de leerkracht.  

 

Toiletten schoonmaken 

De toiletten zijn in twee groepen verdeeld. Onderbouw en midden/bovenbouw 

 Onderbouwtoiletten: kleutertoiletgroep en toiletten na de klapdeuren; 

 Midden/bovenbouwtoiletten: Toilettengroepen bij ingang fietsenhok en 

toiletgroepen bij de hoofdingang. 

 

Waar vindt u de spullen en wat moet er gebeuren? 

 De sleutel van de schoonmaakkast voor de onderbouw hangt in het 

kamertje in de gang bij groep 1/2 aan de muur. Bij de bovenbouw is de 

schoonmaakkast open; 

 Toiletbril, handgrepen deuren/kranen/bedieningspaneel wc afnemen en de 

vloer dweilen; 
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 Schoonmaakdoekjes en dweil liggen voor de onderbouw in het 

kleuterkamertje; kastje links onderin. Voor de bovenbouw in 

schoonmaakkast in de gang bij technieklokaal, links achterin; 

 Het te gebruiken schoonmaakmiddel is voorzien van een sticker; 

 Water tappen bij spoelbak links in de wc’s; 

 Het vuile water in de wc doorspoelen; 

 De gebruikte schoonmaakdoeken mogen voor de onderbouw op de 

verwarming bij de timmertafel gehangen worden. En voor de bovenbouw 

op de verwarming in de gang bij technieklokaal. 

 

Indeling schoolplein: 

Hieronder vind u de indeling van het schoolplein in vakken zodat u weet op 

welk deel van het plein u pleinwacht heeft. 
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Afspraken en regels voor kleuterplein (Vak D): 

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

 

Zandbakafspraken: 

Vanaf maart t/m oktober mogen de kinderen in de zandbak. Er mag in het 

zand gespeeld worden als de kar met scheppen buiten staat.   

Opruimen gaat als volgt: 

o Fietsen zonder zijwielen en steppen zetten de kinderen tegen de 

schuur. De andere fietsen worden tegen de zandbakrand gezet; 

o De kinderen kloppen het materiaal af op de rand van de zandbak 

en ze leggen het daarna terug in de kar; 

o Het zand op de rand vegen ze terug in de zandbak; 

o Het zand naast de zandbak scheppen ze erin. 

 

Schoolpleinroutines: 

 Karren op de tegels, houd afstand! 

 Om de hegjes heenlopen; 

 Steentjes horen bij de boom. 

 

Afspraken en regels plein (vak A,B,C) 

 Ontspannen; pauze is om te ontspannen. Let er daarom als 

pleinwachtouder actief op dat iedereen het gezellig heeft en zorg draagt 

voor elkaar. 

 Let erop dat we: 

1. Elkaar geen pijn doen  

2. De ander ongestoord laten spelen  

3. Eerlijk spel is o.a.:  

a. Allemaal eerlijk om de beurt tikker zijn;  

b. Iedereen die aan het spel meedoet, kent de regels;  

c. Regels blijven tijdens het spel hetzelfde; 

d. Iedereen mag meedoen; 

Met andere woorden: Niet storen, wij spelen! 

 Inhoudelijke afspraken nieuwe toestellen:  

 Groot klimtoestel:  

• We dringen niet voor.  

• Er zijn verschillende mogelijkheden om bij de stangen te komen. Geef 

elkaar de ruimte, bijv. door ritsen (oefen dit eens met elkaar).  

 Voetbal- en hockeyveld:  
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• Maak afspraken met de klas over wisselen van groepjes, puntentelling, 

algemene regels.  

• Gebruik het kleine zwarte doel voor zowel hockey, als voetbal, zodat de 

bal laag blijft.  

 Kingbalspel: 

Er zijn 2 vakken: Naast het witte hek voor groep 6-8. Naast het kleuterplein 

voor groep 3-5. Bij groep 6-8 is het verboden om de bal vast te pakken, 

maar wordt er meteen doorgespeeld. Bij groep 3-5 mogen de kinderen ook 

de bal vangen en daarna gooien (kleven).  

 Bal in de korf gooien: 

Aan de voetbalkooi hangt een basket. Kinderen mogen oefenen met de bal 

in de basket te gooien. 

 Ezelen: 

In het blauwe vak mag het spel ‘ezelen’ gespeeld worden. Kinderen 

schoppen de bal om de beurt tegen de muur. Als de bal de muur niet raakt, 

krijgt het kind een letter. Eerst de ‘e’ van ezel, bij een tweede keer de 

‘z’…enz. Heb je alle letters van het woord ezel, dan is het kind af. De bal 

moet zoveel mogelijk in het blauwe vak blijven! 

 Ook bij (miezer)regen wordt u op school verwacht voor de pleinwacht. Als 

de regenbel gaat, gaan de kinderen naar binnen en houdt u binnen 

toezicht.  

 Ouders worden ingedeeld in vak A, B, C of D/kleuterplein. Het is de 

bedoeling dat u in dat vak toezicht houdt op de spelende kinderen. Zodat 

op elk gedeelte van het plein toezicht is.  

 Ouders dragen een hesje en hebben de mogelijkheid om lintjes te pakken 

van de kapstok bij de ingang tegenover de fietsenstalling. Ouders kunnen 

de kinderen toestemming geven om naar binnen te gaan voor toiletbezoek, 

verwondingen of andere noodzakelijkheden. Alleen met een lintje mag het 

kind naar binnen!  

 Er wordt niet met takken/houtsnippers gegooid. Houtsnippers blijven liggen 

in het vak waar ze horen. Met takken spelen mag op de 

houtsnippergedeelte.  

 Niemand mag zonder toestemming over het hek klimmen. Als bijv. de bal 

buiten het hek ligt, moet eerst aan de pleinwacht gevraagd worden of deze 

gepakt mag worden door één kind. Ook het klimmen op de daken van de 

speeltoestellen is niet toegestaan. 

 Spelkisten: Er zijn uitlegvideo’s gemaakt door het beweegteam Woerden, 

over de inhoud en werking van de spelkisten. Zie daarvoor deze link: 

https://ap.lc/TaSZd  

https://ap.lc/TaSZd
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 Toiletbezoek: Bij hoge nood mag een kind (alleen) naar het toilet. Wel eerst 

een lintje halen bij de pleinwacht.  

 Voetbalveld: Voor het voetbalveld is er een rooster. Kijk voor de verdeling 

op de deur bij de zij-ingang of vraag het aan de pleinwacht. Bel gaat=bal 

vast! In de voetbalkooi-hekken klimmen is niet toegestaan!  

 Bel: Gaat de bel, dan gaan alle kinderen naar binnen. 

 

Pauzetijden: 

De groepen hebben gescheiden pauzes i.v.m. voldoende speelruimte en rust 

op het plein.  

De eerste pauzetijd is van 12.20-12.55 uur 

De tweede pauzetijd is van 12.55-13.30 uur 

Op het rooster kunt u zien op welke tijd u ingedeeld bent. 

 

Vast hartelijk bedankt voor uw inzet bij de TSO! 

 

 

Van de overblijfkrachten wordt verwacht dat zij de regels hanteren,  

die zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement TSO. 



8 

 

 

 

 

 
 


