
De TSO coördinator  

 

- De TSO coördinator is in dienst bij SKOVV. De TSO coördinator is voor een basisschool 

respectievelijk een locatie werkzaam.  

- De TSO coördinator valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de betreffende school en 

heeft nauw contact met de TSO commissie van de school.  

- De TSO coördinator draagt eindverantwoordelijkheid voor het optimaal functioneren van de dagelijkse 

gang van zaken van alle groepen van de TSO en de TSO administratie.  

- De TSO coördinator voert deze taken zelfstandig uit en doet dit in nauw overleg en in samenwerking 

met de TSO commissie.  

- De TSO coördinator legt verantwoording af aan de directeur van de school.  

 

Werkzaamheden TSO coördinator:  

 

- Het zorgdragen voor het optimaal functioneren van de TSO voor de leerlingen van de betreffende 

basisschool.  

- Het coördineren en sturen van de sociaal-pedagogische en sociaalhygiënische taken van de voorziening 

voor TSO, ten einde verantwoorde opvang voor kinderen te realiseren.  

- Het begeleiden van de vrijwillige TSO medewerkers m.b.t. hun dagelijkse werkzaamheden.  

- Het organiseren van een tweemaandelijks overleg tussen TSO coördinator en alle vrijwillige TSO 

medewerkers.  

- Het uitvoeren van het aannamebeleid voor vrijwillige TSO medewerkers.  

- Het opstellen van de werkplanning en het toezichtrooster.  

- Het zorgdragen van de overblijfadministratie, waaronder de leerlingenadministratie, innen 

ouderbijdragen voor de TSO en uitbetaling van de vrijwillige TSO medewerkers.  

- Heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de door de voorziening voor TSO in gebruikzijnde 

accommodaties en inventaris.  

- Het regelmatig rapporteren over de voortgang aan de TSO commissie.  

- Het informeren van de TSO commissie, leerlingen, ouders en leerkrachten over gedrag van leerlingen, 

die de gewenste uitvoering van de overblijfregeling belemmeren.  

- Het overleg met de directeur om een leerling (tijdelijk) niet meer toe te laten tot de overblijfvoorziening 

op grond van de bepalingen in het TSO reglement.  

- Draagt zorg voor de contacten met de TSO commissie, leerkrachten van de school, directie, vrijwillige 

TSO medewerkers, ouders en leerlingen.  

- Onderhoudt contacten met collega TSO coördinatoren van de SKOVV-scholen en voor zover van 

toepassing met diverse instanties zoals de gemeentelijke steunfunctionaris en opleidingsinstituten..  

- Organiseert en neemt deel aan relevante overlegmomenten. 


