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1. Algemeen  
Deze regeling bepaalt de gang van zaken met betrekking tot Tussenschoolse Opvang (TSO) van 

leerlingen in de middagpauze. Deze regeling is opgesteld door de directie van de Duinoordschool en 

de overblijfcoördinator. De ouders/verzorgers van de kinderen die van de overblijfregeling gebruik 

maken, dienen de regels hiervan en de daarvan afgeleide huisregels te respecteren. Voor het gebruik 

van de overblijfgelegenheid dient door ouders/verzorgers een vergoeding betaald te worden. 

Kinderen en TSO-krachten zijn verzekerd via de schoolverzekering.   

2. Deelname  
 

2.1. Aanmelden TSO:  
U kunt via de website of bij de administratie uw kind(eren) aanmelden voor de overblijf.  

 2.2 (Gedeeltelijke) opzegging/wijziging vaste TSO  
Het jaarlijkse schoolabonnement loopt van augustus t/m juli per schooljaar. Bij het tussentijds 

opzeggen van het overblijfabonnement vindt er restitutie plaats van gelden.  

3 Abonnement 
 

3.1. Abonnement Tussenschoolse Opvang.   
De kosten voor een abonnement bedragen voor 2019-2020: 

• € 45,00 voor leerlingen uit groep 1 en 2 

• € 57,50 voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 

Het abonnement geldt voor een volledig schooljaar (40 schoolweken) en loopt van 1 september t/m 

31 juli) 

4 TSO-coördinator en TSO-krachten 
 

4.1 TSO-coördinator en TSO-krachten 
Op de Duinoordschool is een TSO-coördinator aangewezen. De TSO-coördinator is aanwezig 

gedurende de TSO-tijden. De TSO-coördinator heeft een aantal extra taken: 

* Werving van TSO-krachten;   

* Zij houdt contact met de TSO-krachten, eventueel de leerkrachten en andere                   

betrokkenen;  

* Zij neemt initiatief om te overleggen met de TSO-krachten. (Dat overleggen kan gaan over: Gaan 

we naar buiten of blijven we binnen/ gaat er een groepje naar buiten of niet …).;  

* Zij bespreekt calamiteiten en eventueel onacceptabel gedrag (van een overblijfkind) met de 

desbetreffende TSO-krachten en leerkracht(en)  



 
 

* Zij zorgt voor berichtgeving naar de desbetreffende overblijfkracht(en) wanneer er iets met een 

kind is (ziekte o.i.d.)  

  

4.2 TSO-krachten  
Wij faciliteren de krachten en verwachten het volgende van de TSO-krachten: 

• Professionalisering van de TSO-krachten wordt gerealiseerd door het aanbieden van 

cursussen.  

• Elke nieuwe TSO-medewerker beschikt bij indiensttreding over een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG). 

• Tijdens de TSO wordt er toezicht gehouden door de TSO-krachten (buiten, bij slecht weer 

binnen) en de leerkrachten (alleen binnen) 

• De TSO-krachten moeten op tijd (12.00 uur) aanwezig zijn. 

• Om 12.00 uur gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 naar buiten. 

• Om 12.30 uur gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 naar buiten.  

• Bij verhindering moet de TSO-overblijfkracht zelf voor vervanging zorgen.  

• Taken van de TSO-kracht zijn: toezicht houden tijdens het buitenspelen en bij slecht weer 

binnen toezicht houden en zorgen dat het lokaal netjes achterblijft 

• Tenminste een maand van tevoren moet de TSO-kracht aan de TSO-coördinator te kennen 

geven dat hij/zij wil stoppen met zijn/haar taak;  

• De TSO-krachten kunnen altijd in geval van nood terugvallen op de Bhv’ers en EHBO-ers van 

de school. In het kader van bedrijfshulpverlening zijn er iedere dag voldoende leerkrachten 

aanwezig die de opleiding tot Bhv’er (incl. EHBO) hebben gevolgd. Indien dit niet het geval is 

zullen er eventueel TSO-krachten een EHBO- cursus aangeboden krijgen.  

• De TSO-krachten zijn op de hoogte gebracht van het ontruimingsplan.  

• Regels die wat dat betreft gelden voor de school gelden uiteraard ook voor de TSO-krachten;  

5. Toezicht  
Gedurende de TSO is 1 overblijfkracht per groep aanwezig 

• Als er kinderen binnen aanwezig zijn, is hierbij in ieder geval één TSO-kracht aanwezig in elk 

lokaal waar gespeeld/ overgebleven wordt;  

6. Overblijftijden   
 De overblijf is van 12.00 uur tot 13.00 uur en wordt als volgt verdeeld:  

• 12.00 uur - 12.30 uur: groep 5t/m 8 speelt buiten. Bij slecht weer is de TSO-kracht binnen 

met de leerlingen. De leerkrachten van groep 1 t/m 4 eten binnen met de leerlingen 

• 12.30 uur- 13.00 uur: groep 1 t/m 4 speelt buiten. Bij slecht weer is de TSO-kracht binnen 

met de leerlingen. De leerkrachten van groep 5 t/m 8 eten binnen met de leerlingen.   

  Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 en 2 vrij en is er geen overblijf voor deze groepen. 

 



 
 

7. Naar huis tijdens de overblijf 
Het komt voor dat leerlingen met een abonnement ervoor kiezen om incidenteel thuis te eten of bij 

een klasgenoot. Dit mag alleen met schriftelijke toestemming van de ouders. Deze toestemming 

moet doorgegeven worden aan de leerkracht of via het overblijfformulier. Leerlingen die naar huis 

gaan mogen pas om 12.55 uur terug op school zijn. De deur wordt opengezet om 12.55 uur.  

8. Betrokkenheid school  
In geval van noodsituaties wordt een beroep gedaan op de directie van de school of op de in school 

aanwezige leerkrachten.  Als er tijdens de TSO met één of meer leerlingen problemen ontstaan, 

neemt de TSO-overblijfkracht contact op met de leerkracht of directie. Indien noodzakelijk bepaalt 

de directie of een gesprek met ouders noodzakelijk is. Wanneer blijkt dat het gedrag tijdens de TSO 

niet verandert, waardoor bijvoorbeeld andere kinderen er hinder van ondervinden, kan besloten 

worden het kind voor bepaalde tijd niet meer toe te laten op de TSO. Het bedrag wat betaald is voor 

de TSO wordt terugbetaald  

9. Huisregels  
Om de overblijf goed in de hand te houden, zodat het voor zowel de kinderen als voor de TSO-

krachten gezellig is, is het noodzakelijk een aantal gedragsregels te hanteren die in de huisregels zijn 

opgenomen. Deze worden in samenspraak tussen de directie en de TSO-coördinator gemaakt. 

Uiteraard worden deze afspraken ook met de kinderen doorgenomen. Iedereen wordt aan deze 

regels herinnerd en indien nodig erop aangesproken. De huisregels zijn als bijlage 1 bij dit reglement 

gevoegd.  

10.Slotbepaling  
In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van de basisschool in overleg met de 

TSO-coördinator.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bijlage 1: Huisregels  
 

Huisregels voor de leerlingen 

 

Onderstaande regels worden jaarlijks met de kinderen in de groep besproken. 

- De kinderen kunnen naar binnen vanaf 08.15 uur tot 08.30 uur en lopen rustig naar hun lokaal toe.  

- De kinderen moeten hun tassen en jassen aan de kapstok ophangen en zorg dragen dat deze de gehele 

dag netjes blijven hangen. 

- Bij het naar buiten gaan, tijdens de pauzes, gym of na schooltijd wordt van de leerlingen verwacht dat ze 

hun tas en jas meenemen, rustig de gang door lopen en het schoolgebouw verlaten. 

- Kinderen luisteren naar aanwijzingen van de leerkrachten en wij verwachten dat de kinderen dat 

respecteren. 

- Houd rekening met elkaar. 

- Binnen school gedragen leerlingen zich rustig. 

- Geen kauwgom 

- Geen snoep 

- Geen telefoon of dergelijke 

- Geen mobiele telefoon, deze moet in ieder geval uitblijven tot na schooltijd. 

 

Huisregels voor de leerlingen tijdens het overblijven 

 

Onderstaande regels worden jaarlijks met de kinderen in de groep besproken. 

- Kinderen luisteren naar aanwijzingen van de TSO-krachten en wij verwachten dat de kinderen dat 

respecteren. 

- Houd rekening met elkaar. 

- Binnen school gedragen leerlingen zich rustig. 

- Tijdens het eten zit je op je eigen plek, als er een plek vrij is mag iemand ergens anders zitten, maar 

geen stoelen verschuiven. Er wordt niet gerend en aan elkaar gezeten in de klas. 

- Bij het verlaten van de klassen wordt gewacht op de medeleerlingen bij de ingang van de klas zodat de 

TSO-kracht tegelijk met alle leerlingen naar buiten kan gaan.  

- Bij een spreekbeurt mogen leerlingen alleen eerder naar binnen om deze klaar te zetten, als er een 

leerkracht in de klas aanwezig is. 



 
 

- Groepen 5 t/m 8 gaan om 12.00 uur naar buiten en blijven tot 12.30 uur buiten. Groepen 1 t/m 4 gaan 

eerst naar eten en om 12.30 uur, als de bel wordt geluid, gaan ze naar buiten.  

- Er mag niet in de school rondgelopen worden. Alleen leerlingen die toestemming van de leerkracht/ 

overblijfkracht hebben. Maar dat moet de leerkracht wel aan de TSO-kracht gemeld hebben. 

- Er mag niemand alleen in de klas achterblijven, i.v.m. het afgaan van het brandalarm, behalve als je 

een briefje mee hebt van je ouders met een geldige reden. De Leerkracht moet dan wel in de klas blijven 

of de leerling wordt tijdelijk in een andere klas geplaatst, waar een andere leerkracht of overblijfkracht 

aanwezig is.  

- Er mogen geen kinderen uit andere klassen in de klas overblijven tenzij het, het eigen kind betreft van 

de leerkracht of om bovengenoemde reden. 

 

Huispleinregels 

- Je mag in het fietshok om je fiets weg te zetten of te halen. 

- Ballen mag met zachte ballen die in de klas aanwezig zijn. 

- Per klas is er een zachte bal beschikbaar. 

- Er mag gevoetbald worden in de kooi en in de ruimte tussen de BSO en het gymlokaal. Hiervoor is een 

rooster opgesteld welke bij de deur van groep 1 en 2 hangt. Op de rest van het schoolplein mag niet 

gevoetbald worden. 

- Ballen mogen niet door de leerlingen van het dak worden gehaald. 

- Met tennisballen mag alleen een ‘eitje worden gelegd’ tegen de gymzaalmuur, en er niet mee 

voetballen 

- Het zitten/staan op de dakjes en balken van het klimrek of boven op de balk van de schommel mag niet 

- Gelieve niet op de bankjes lopen of springen, deze zijn bedoeld om erop te zitten 

- Geen skeelers, stepjes of skateboarden tijdens het overblijven. 

- Geen kauwgom 

- Geen snoep 

- Geen iPod of dergelijke 

- Geen mobiele telefoon 

- Leerlingen mogen niet zonder toestemming naar binnen 

 

 

 

 


