
Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool. 
 
Op de Jozefschool wordt overgebleven op maandag, dinsdag en donderdag. Op deze dagen 
streven we ernaar om gemiddeld veertien overblijfkrachten verdeeld over de acht groepen 
in te zetten. Het overblijven is in handen van een TSO-coördinator die in dienst is van SKOVV, 
de schoolleider is eindverantwoordelijk. De coördinator is alle dagen op school aanwezig en 
is het vaste aanspreekpunt voor zowel de kinderen als de overblijfkrachten. Meer dan de 
helft van het TSO team is in het bezit van een EHBO diploma en het hele TSO team volgt het 
‘goed voor mekaar’ traject dat op school gehanteerd wordt. 
Omdat U, als ouder, er om voor de hand liggende redenen niet bij kunt zijn, is het wellicht 
prettig om U een kijkje achter de schermen te geven zodat U een idee krijgt hoe het er 
dagelijks aan toe gaat. 
 
Om 12.00 uur gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 naar buiten,  even een frisse neus halen, 
even rennen of gewoon lekker met elkaar kletsen. 

 

 
 

De kinderen van groep 1/2 blijven om 12.00 uur met twee overblijfkrachten in hun eigen 
klaslokaal en zij eten aan een tafeltje naar keuze.  
 

 



Nadat om 12.10 uur de bel is geluid, gaan de overige kinderen naar binnen.  De groepen 3 
t/m 8 blijven in hun eigen lokaal over. 
 
In de onderbouw staan op elke groep bij voorkeur twee overblijfkrachten. 
De kinderen wordt gevraagd rustig de klas binnen te komen, een plekje aan tafel te zoeken 
en stil te zijn tot iedereen er is, zodat we gezamenlijk de maaltijd kunnen beginnen door ‘eet 
smakelijk’ te wensen. Eventuele mededelingen kunnen op deze manier ook aan het begin 
van de maaltijd gedaan worden. 
Eén van de overblijfkrachten begint met het inschenken van het drinken (water, melk, thee 
of karnemelk, voor de bovenbouw ook meegebrachte soep), de ander gaat de presentielijst 
afvinken. 
 
In de bovenbouw hebben de kinderen meestal vrij snel hun boterhammen op en mogen ze 
naar buiten, er gaat altijd direct tenminste één overblijfkracht mee. 
In de onderbouw hebben veel kinderen wat meer aansporing nodig om al hun brood op te 
krijgen, het streven is om zoveel mogelijk alles op te laten eten, maar we vinden het ook 
belangrijk dat kinderen lekker buiten kunnen spelen en de nodige vitamientjes opdoen. Om 
12.45 uur gaan alle kinderen naar buiten,  dan kan het voorkomen dat er af en toe wat 
brood in de trommel achterblijft.  
In de kleuterklassen wordt gecontroleerd of de broodtrommels leeg zijn en de snoeten 
worden gepoetst, zodat de kinderen niet met een ‘chocopasta glimlach’ naar buiten gaan. 
 
MOET ALLES OP? 
Dat is soms een lastig punt. Er zijn kinderen die alles wat ze meekrijgen ook op moeten eten, 
anderen hoeven alleen te eten wat ze op kunnen. Er zitten grote verschillen tussen de 
hoeveelheden brood die de kinderen mee krijgen en we kunnen ons ook voorstellen dat een 
kind niet elke dag evenveel honger heeft. Als je weet dat het betreffende kind normaal 
gesproken alles netjes opeet, ben je sneller geneigd om een oogje toe te knijpen. Omdat 
doorgaans dezelfde overblijfkrachten op een groep staan, tekenen eetpatronen zich vrij 
duidelijk af, en bij opvallende afwijkingen wordt dit altijd (in overleg met de coördinator) 
naar de ouders gecommuniceerd d.m.v. een briefje in de broodtrommel. We streven ernaar 
de kinderen in ieder geval één hele boterham (twee sneetjes) op te laten eten. De ene heeft 
daarbij wat meer aanmoediging nodig dan de ander. 
 
HET ETEN IS OP, EN DAN? 
Als de kinderen in de onderbouw hun brood op hebben, mogen ze lekker buiten gaan 
spelen. Groep 1/2 eerst alleen op het kleine plein, totdat er voldoende overblijfkrachten 
buiten zijn om het hele plein te kunnen overzien, dan mogen ze ook op het grote plein. 
Buiten biedt het schoolplein momenteel voor ieder kind wel een plekje waar lekker gespeeld 
of gepraat kan worden, er is een speciaal plekje waar altijd toezicht wordt gehouden voor 
kinderen die wat meer veiligheid prettig vinden en waar ze niet omver worden gelopen door 
de grotere kinderen. 
 



 
 
De kinderen van de bovenbouw gaan ook lekker naar buiten als zij hun boterhammen op 
hebben. 
Buiten wordt fanatiek gevoetbald en getafeld, (ook door de overblijfkrachten) en als het 
weer het even toelaat, gaan we met (alleen) de bovenbouw naar het speelterrein langs de 
Nobelweg. Daar kan naar hartenlust gevoetbald, geklommen en gechilld worden. 
Om 12.45 uur gaan alle kinderen naar buiten, of de broodtrommel nou leeg is of niet,zodat 
ook de trage eters toch even lekker in de buitenlucht zijn. 
 

 
 

Om 12.55 uur wordt de bel geluid en gaan alle kinderen weer naar hun lokaal. Als er tijdens 
het overblijven wat bijzonders gebeurd is, wordt dat altijd even bij de betreffende leerkracht 
gemeld. De leerkracht kent het kind goed en kan in de gaten houden of het betreffende kind 
zich anders gedraagt dan anders. 
 
 
 



TOSTI-DAG 

 
 
Eens per week gaat het allemaal net iets anders dan anders: op de tostidag. We hebben de 
beschikking over zes tosti-ijzers en de kinderen kunnen hun meegebrachte boterham met 
kaas door ons tot een tosti om laten toveren. 
De tosti’s worden door de overblijfkrachten op het tosti-ijzer gelegd en er ook weer door 
hen uitgehaald. Kinderen krijgen hun tosti niet mee als ze niets bij zich hebben om hem op 
te leggen, (bijvoorbeeld het deksel van hun trommel) we willen niet dat ze hun vingers 
branden! 
 
EN WAT DOEN WE ALS HET REGENT? 
In een land als Nederland komen we er nu eenmaal niet onderuit dat het ook wel eens slecht 
weer is. 
Als het regent laten we in ieder geval de jongste kinderen niet naar buiten gaan. Zij blijven 
dan om 12.00 uur in de klas en mogen meteen aan hun boterham beginnen.  
Na het eten wordt er voorgelezen, soms wordt er een filmpje aan gezet en ze kunnen  gaan 
rennen in de speelzaal, waar spelletjes als “Annemaria Koekoek” populair zijn. 
Sommige kinderen van de bovenbouw vinden het prettig om toch even buiten te voetballen, 
er gaat dan altijd een overblijfkracht met ze mee. 
Boven mag er ook gespeeld worden, we zetten zowel boven als beneden een digiboard aan 
met filmpjes die bij de leeftijd van de kinderen passen. 
Om 13.00 uur komen de leerkrachten de klas weer in. 
 
ZIJN ER REGELS? 
Ja, met zoveel kinderen die overblijven, is het noodzakelijk een aantal basisregels te 
hanteren.  
Die zijn in het kort:         -     je komt rustig de klas binnen en zoekt een plekje 

- je mag pas eten als er ‘eet smakelijk’ gezegd is 

- als je aan het eten bent, zit je aan tafel 

- na het eten vraag je of je van tafel mag 

- de andere lokalen zijn verboden terrein 

- de computers mogen niet gebruikt worden 

- geen mobieltjes tijdens het overblijven. 
Bovendien vragen we de kinderen om respectvol met elkaar en met ons om te gaan. Bij 
conflicten wordt eerst gekeken of de kinderen het zelf op kunnen lossen, lukt dat niet, dan 



gaat de coördinator met de betreffende kinderen rond de tafel zitten om tot een oplossing 
te komen. 
Het overblijven is, hoewel doorgebracht op school, gewoon vrije tijd, het is dus niet de 
bedoeling dat de overblijfkrachten een pauze vullend programma aanbieden. Natuurlijk zijn 
ze altijd bereid om mee te spelen, mits dat niet ten koste gaat van het toezicht houden op 
het plein. 
  

 
 

In het kort: 
Aanmelden. 
Aanmelden d.m.v.  het inschrijfformulier dat u aan het begin van het schooljaar ontvangt. 
Ook voor instromende kinderen moet een nieuw formulier ingevuld en ingeleverd worden. 
Wijzigingen bij voorkeur via een inschrijfformulier doorgeven aan de coördinator. 
Incidenteel aanmelden via de overblijftelefoon: 0317-427794 (voice-mail), graag duidelijk de 
naam en de groep van het kind inspreken. 
 
Kosten. 
Actuele informatie over de tarieven van het overblijven kunt u vinden op de website van 
school. 
 
Betaling: 
Er zijn twee betalingsmogelijkheden:  
vooraf - voor het hele jaar 
             - per kwartaal (adm. kosten 2,50 euro per factuur) 
Incidenteel overblijven wordt per kwartaal gefactureerd; indien uw kind minder dan vijf keer 
incidenteel is overgebleven ontvangt u aan het einde van het schooljaar een verzamel-
factuur. 
 
Wijzigingen/ ziekmelden: 
Komt uw kind een keer extra of juist niet overblijven, dan kunt u dit doorgeven via de 
overblijftelefoon: 0317-427794. 
Structurele wijzigingen bij voorkeur d.m.v. een inschrijfformulier doorgeven aan de TSO 
coördinator. 
 
Contact: 
Voor informatie kunt u per mail contact opnemen met de TSO coördinator via 
tso.sj@skovv.nl 



 
 


