Betreft: Gids Tussen Schoolse Opvang

Datum: 6 september 2018

Tussen Schoolse Opvang
De Tussen Schoolse Opvang (TSO) is inmiddels niet meer weg te denken uit ons huidige basisonderwijs. Ons
uitgangspunt is dat er een prettige, duidelijke en gestructureerde tijd tussen de middag is. Die bijdraagt aan
het welzijn en de veiligheid van de kinderen.
De kinderen blijven over in hun eigen klaslokaal. Per groep is er één overblijfkracht aanwezig. Bij een
groepsgrootte van 15 of meer kinderen, streven wij er naar om een tweede overblijfkracht op de groep te
plaatsen. Of bij groepen waar meer zorg aanwezig is.
Welke criteria vinden wij belangrijk om het tussen de middag zo prettig mogelijk te laten verlopen:
 vertrouwde gezichten voor de groep
 diverse keuzemogelijkheden uit aanbod van spel -, speel – en tekenmateriaal
 vaste afspraken en regels voor een duidelijke structuur
 sfeer en gewoonten sluiten aan bij de schoolcultuur
 bij droog weer gaan we altijd naar buiten.
 de overblijfkrachten blijven altijd op het plein tot de les weer begint.
Overblijfkrachten dragen bij aan de sfeer tijdens de TSO. Ieder heeft daarin zijn/haar eigen inbreng, maar
samen werken we op één lijn. Jaarlijks wordt er een workshop aangeboden.
Verzekering
Tijdens de Tussen Schoolse Opvang zijn de kinderen en overblijfkrachten verzekerd d.m.v. de collectieve
schoolverzekering.
Aan– en afmelden
Alle kinderen (groep 1 t/m 8) die gebruik maken van de TSO, incidenteel of op vaste dagen dienen een
inschrijfformulier in te vullen. Dit inschrijfformulier kunt u downloaden van de website van onze school. De
leerlingen worden dan door ons vast op de lijst gezet.
Voor de groepen 1 t/m 3 geldt, dat alle aangemelde kinderen vast op de lijst staan. De volgende situaties
kunnen voorkomen:
 blijft het kind incidenteel over;
 blijft het kind op een andere dag over;
 blijft het kind niet op een vaste dag over;
 blijft het kind niet over wegens ziekte;
Gelden één van de bovenstaande situaties dan dient dit gemeld te worden.
Dit kan via:
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 telefoonnummer 0183-681100 tussen 7.30 uur en 9.00 uur. U krijgt dan de beheerder of de
conciërge aan de lijn.
 e-mail: tso.merweplein@stichtingovo.nl
 telefoonnummer: 06-21601220
 WhatsApp
Voor de groepen 4 t/m 8 geldt dat de kinderen zich dagelijks in de klas aan- en afmelden. Maar als u het
prettig vindt kunt u ook gebruik maken van het bovenstaande.
Verkoop TSO strippenkaarten
U kunt strippenkaarten via de bank aanschaffen.
Het banknummer is: RABOBANK NL80 RABO 01197.63.060 t.n.v. TSO obs De Merwedonk. Vermeldt bij de
overschrijving duidelijk de naam van uw kind(eren), de groep(en) en het aantal kaarten.
Per 1 oktober 2012 gelden de onderstaande tarieven
 een overblijfkaart van 10 strippen à € 22,50
 een overblijfkaart van 20 strippen à € 45,00
 een overblijfkaart van 40 strippen à € 90,00
Per 1 februari 2016 losse strippen
Per 1 februari 2016 bieden wij ook de mogelijkheid om losse strippen aan te schaffen. De losse strip zal €
2,50 kosten. Mocht uw kind éénmalig gebruik willen maken van de TSO of als uw kind bijvoorbeeld schoolverlater is en nog een paar keer gebruik wil maken van de TSO, dan is er een mogelijkheid zonder een strippenkaart aan te moeten schaffen over te blijven. Maakt uw kind regelmatig gebruik van de TSO dan verzoeken wij u een strippenkaart aan te schaffen. De ongebruikte strippen op de aanwezige strippenkaart
blijven geldig tot het einde van een schoolperiode en verhuist ieder jaar mee naar het nieuwe schooljaar. U
kunt de losse strippen aanschaffen door het aantal strippen die u wilt hebben overmaken op het volgende
banknummer: NLRABO 01197 63 060 t.n.v. TSO obs De Merwedonk o.v.v. naam en groep van uw kind en
het aantal gekochte strippen.
De administratieve afhandeling van de strippenkaart
De aangeschafte strippenkaart blijft de gehele schoolperiode geldig. Bij tariefwijzigingen wordt de bestaande strippenkaart verrekend met de nog openstaande strippen zodat het dan geldende tarief gehandhaafd
wordt. Na het afsluiten van de schoolperiode of tussentijds verlaten van de school wordt er geen teruggave
verleend betreffende de openstaande strippen op de strippenkaart. De strippenkaart is persoonlijk en niet
overdraagbaar.
Om te voorkomen dat er te veel openstaande strippen, van een leerling, aanwezig zijn bij de TSO, adviseren
wij om pas een strippenkaart aan te schaffen wanneer u een e-mail ontvangt van de TSO met het verzoek
om een nieuwe strippenkaart aan te schaffen.
Facturen
Mocht betaling uitblijven dan zijn wij genoodzaakt een factuur te sturen. Deze factuur ontvangt u van ons
wanneer er 5 onbetaalde strippen openstaan. Hieraan zijn administratiekosten verbonden. Wanneer bij 10
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onbetaalde strippen de factuur nog niet voldaan is volgt een 2e factuur enz. Hieronder wordt weergegeven
hoe de administratiekosten zijn opgebouwd.
Bij de
1e factuur € 6,75 administratiekosten, dit komt overeen met 3 strippen
2e factuur € 9,00 administratiekosten, dit komt overeen met 4 strippen
3e factuur € 11,25 administratiekosten, dit komt overeen met 5 strippen
4e factuur € 13,50 administratiekosten, dit komt overeen met 6 strippen
“Bewaartijd” van de strippenkaarten
Nadat uw kind school heeft verlaten blijft de strippenkaart nog 3 maanden bij ons aanwezig. In die tijd kunt
u beslissen of de strippenkaart doorgezet moet worden naar iemand anders. Als uw kind school verlaat, zal
de strippenkaart automatisch doorgezet worden naar eventuele broertjes en/of zusjes. Wij betalen de
overgebleven strippen niet uit.
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Ook tussen de middag kennen we regels, normen en waarden!
Groep 1 t/m 3
 De groepen 1 t/m 3 gaan van 12.00 – 12.20 uur naar buiten en lunchen daarna.
 We spelen samen gezellig buiten en als samen spelen niet lukt, proberen we dat eerst zelf op te lossen.
Lukt het niet dan kan de overblijfkracht daarbij helpen.
 Voor het eten wassen de kinderen hun handen.
 We eten gezamenlijk aan tafel.
 Iedereen krijgt de tijd om zijn boterhammetje op te eten.
 Na de lunch worden alle gebruikte spullen opgeruimd en de tafels worden schoongemaakt. Kijk ook op
de grond of daar papiertjes liggen die er niet horen. Dit kan gebeuren door de kinderen en/of met
behulp van de overblijfkracht.
 Na het eten, kunnen de kinderen iets voor zich zelf doen of een spelletje met andere kinderen aan de
tafel. De kinderen kunnen ook een tekening/kleurplaat maken. Er wordt niet in de speelhoeken of met
het speelgoed van de BSO gespeeld.
 Gebruik van computers in de klas en verwerkingsruimte is niet toegestaan.
 In de groep en de gang lopen we rustig.
 De kinderen die overblijven luisteren naar de overblijfkracht.
 Wanneer de kinderen na diverse waarschuwingen toch doorgaan met ongewenst gedrag, wordt dit
door de coördinator teruggekoppeld naar de leerkracht.
 Om 12.45 uur wordt er opgeruimd en gaan de kinderen in de kring zitten. Er is dan tijd voor een
kringspelletje of verhaaltje. De kinderen komen dan even tot rust en zitten klaar als de leerkracht en
kinderen binnen komen die thuis hebben gegeten. Wanneer de kinderen van de groepen 1 en 2 gym
hebben aansluitend aan de middagpauze, dan kunnen de kinderen zich vast omkleden.
 De kinderen kunnen dan in die tijd nog even naar het toilet.
 Overblijven is gezellig samen eten en spelen.
Groep 4 t/m 8











De groepen 4 t/m 8 gaan van 12.00 – 12.25 uur lunchen en daarna naar buiten.
Voor het eten wassen de kinderen hun handen.
We eten gezamenlijk aan tafel.
Gezellig kletsen mag. Gun iedereen de tijd om zijn/haar boterham op te eten.
We blijven van andermans spullen af. De laden onder de tafels blijven gesloten.
Na het eten, kunnen de kinderen iets voor zich zelf doen of een spelletje met andere kinderen.
Gebruik van computers in de klas en verwerkingsruimte is niet toegestaan.
In de groep en de gang lopen we rustig.
De kinderen die overblijven luisteren naar de overblijfkracht.
Wanneer de kinderen na diverse waarschuwingen toch doorgaan met ongewenst gedrag, wordt dit
door de coördinator teruggekoppeld naar de leerkracht. Zo nodig wordt contact opgenomen met de
ouders/verzorgers.
 Na de lunch worden alle gebruikte spullen opgeruimd en de tafels worden schoongemaakt. Kijk ook op
de grond of daar papiertjes liggen die er niet horen. Dit kan gebeuren door de kinderen en/of met
behulp van de overblijfkracht.
 De overblijfkracht geeft na de lunch aan, wanneer de kinderen naar buiten mogen.
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 Zijn we eenmaal buiten, dan blijven we buiten.
 We spelen samen en sluiten geen kinderen buiten. Mocht het samen spelen niet lukken, probeer dit
eerst zelf op te lossen. Lukt dit niet ga dan naar de overblijfkrachten die op het plein rondlopen of naar
de pleinwacht. Hiermee voorkomen we dat we elkaar kwetsen of pijn doen.
 Een aantal groepen hebben op diverse dagen om 13.00 uur gymnastiek in de Elzenhof. Vanaf 12.45 uur
mogen de kinderen naar de Elzenhof. Of volgens afspraak met de leerkracht.
 Kinderen die thuis lunchen mogen vanaf 12.45 uur op het schoolplein.
 Mocht je gebruik maken van het veld tegenover de school. Dit vooraf melden aan de coördinatoren en
om 12.45 uur keer je terug naar het plein.
 Overblijven is gezellig samen eten en spelen.
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