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Huishoudelijk reglement 
TSO Franciscusschool 

 

Duur van de activiteit 
De TSO-medewerkers vangen de overblijfkinderen op; groep 1 en 2 van 12.00 uur tot 13.00 uur, groep 3 en 4 van 
12.00 uur tot 12.50 uur en groep 5, 6 ,7 en 8 van 12.00 uur tot 12.50 uur. 
De overblijfkinderen van groep 1 t/m 3 worden om 12.00 uur opgehaald. De kinderen van groep 5 t/m 8 komen 
zelf naar het overblijflokaal.  
  
De werkruimte 
Het overblijven vindt plaats in de daartoe aangewezen ruimten van de school. Voor groep 1 t/m 3 zijn dat de 
kleuterlokalen. Groep 4 t/m 8 blijven over in twee andere lokalen. 
 
Afwezigheid/ziekte 
Indien de TSO-medewerker verhinderd is de activiteiten uit te voeren, treedt de TSO-medewerker in contact met 
de TSO-coördinatoren om in onderling overleg de vervanging te regelen. Ruilen van dagen gebeurt eveneens in 
samenspraak met de coördinatoren.  
         
Ongeregeldheden/conflicten 
Bij ongeregeldheden of conflicten met kinderen, ouders of leerkrachten treedt de TSO-medewerker in contact 
met de TSO-coördinatoren. Indien nodig wordt contact opgenomen met de ouders van het betreffende kind. 
 
De procedure bij herhaalde ongeregeldheden:  
- Nadat het kind door de TSO-medewerker, respectievelijk de coördinatoren, meerdere keren mondeling 

(zonder resultaat) gecorrigeerd is, neemt de coördinatoren telefonisch contact op met de ouders/verzorgers 
en treedt met hen in overleg na overleg met de directie 

- Indien de ongeregeldheid zich blijft voordoen, neemt de coördinatoren contact op met de directie. De 
directie kan op basis van de verklaring van de coördinatoren telefonisch contact opnemen met de 
ouders/verzorgers, dan wel stuurt een schriftelijke waarschuwing aan de ouders/verzorgers. De TSO-
coördinatoren ontvangt een afschrift van de brief. 

- Mocht er binnen een week na verzending van de brief dan wel het telefonische/mondelinge contact geen 
verbetering in de situatie optreden, dan schorst de directie de betreffende leerling voor bepaalde tijd tot 
deelname aan de TSO.  

 
Speelgoed 
- Voor binnen is er kleurmateriaal, spelletjes, de voetbaltafel, leesboeken etc.  
- De TSO mag gebruik maken van de kleutergymzaal incl. de toestellen, dit beslist de coördinatoren. 
- Kleuters kunnen gebruik maken van het buiten speelgoed in het schuurtje. 
- Er is voor gr.4 t/m 8 een aparte bak met speelgoed voor buiten. 
 
Afspraken voor, tijdens en na het overblijven-TSO 
- Alle TSO-medewerkers (zowel voor onder- als bovenbouw) zijn rond 11.45 uur aanwezig  
- De coördinatoren controleert aan de hand van de vaste lijst en de verkregen overblijfbriefjes of iedereen er is. 

Als een kind zonder bekende reden niet aanwezig is, neemt de coördinatoren contact op met de betreffende 
leerkracht en/of belt naar huis. 

- De TSO-medewerkers houden na het eten zowel binnen of buiten toezicht op de overblijfkinderen.  
- Bij zowel onder- als midden- en bovenbouw ruimt 1 medewerker alles op.                                                                                                                   
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De kleuters en groep 3 
- Om 12.00 uur gaan de kinderen uit groep 1, 2 en 3 onder begeleiding van een TSO-medewerker naar een van 

de kleuterlokalen.  
- De kinderen kiezen een plekje en gaan klaar zitten met hun spullen. Na een gezamenlijk stiltemoment kunnen 

zij beginnen met eten. De kinderen nemen zelf drinken mee of krijgen thee.   
- De kinderen eten gezamenlijk en starten dus op hetzelfde moment. Tijdens het eten is het rustig en blijven de 

kinderen zitten.  
- De kinderen blijven aan tafel zitten, in ieder geval totdat een groot aantal met eten klaar is. Brood wat niet 

wordt opgegeten, gaat weer mee terug naar huis, tenminste 1 boterham moet opgegeten worden, tenzij de 
ouders anders aangeven. 

- Na het eten geeft de TSO-medewerker aan wanneer de kinderen kunnen gaan spelen. 
- De kinderen hangen na het eten hun tas op of leggen hem in de bak. Er kan nu binnen of buiten gespeeld 

worden. 
- Om 12.50 uur brengen de TSO-medewerkers de kleuters weer naar hun eigen klas en blijven daar tot de 

leerkracht aanwezig is. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan als de bel gaat naar binnen. Vanaf 12.50 uur 
neemt een leerkracht de verantwoording voor deze kinderen over. 

 
Groep 4 t/m 8 
- De overblijfkinderen komen om 12.00 uur zelf naar het overblijflokaal. 
- De kinderen kiezen een plekje en gaan klaar zitten met hun spullen. Na een gezamenlijk stiltemoment kunnen 

zij beginnen met eten. De kinderen nemen zelf drinken mee of krijgen thee.   
- De kinderen eten gezamenlijk en starten dus op hetzelfde moment. Tijdens het eten is het rustig en blijven de 

kinderen zitten.  
- De kinderen blijven aan tafel zitten, tot in ieder geval een groot aantal met eten klaar is. Brood wat niet wordt 

opgegeten gaat weer mee terug naar huis, tenminste 1 boterham moet opgegeten worden, tenzij de ouders 
anders aangeven. 

- Na het eten geeft de TSO-medewerker aan wanneer de kinderen kunnen gaan spelen. 
- De kinderen hangen na het eten hun tas op of leggen hem in de bak. Er kan nu binnen of buiten gespeeld 

worden. 
- Kinderen die niet overblijven mogen pas vanaf 12.50 uur op het schoolplein mogen komen.  

Om 12.50 uur zijn er twee leerkrachten buiten. 
 
Algemene regels voor de kinderen die aan de TSO deelnemen 
-    Alle kinderen die overblijven, moeten absoluut op het terrein van de school blijven. 
-    Jarige kinderen mogen trakteren. 
- (Eventueel) dieet doorgeven aan de coördinatoren i.v.m. traktaties. 
 
Regels voor binnen 
- We gebruiken onze praatstem 
- We lopen door het gebouw 
- We blijven in het overblijflokaal  
 
Regels voor buiten 
- We blijven op het schoolplein 
- Er komen geen kinderen op het dak 
- Kleuters blijven op het kleuterplein 
- Tussendoor naar binnen gaan alleen met toestemming van de TSO-medewerker 
 
De TSO-commissie 
De TSO-commissie is een autonome commissie binnen de school en vergadert tenminste ieder kwartaal in de 
school. 
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De TSO -coördinatoren  
-     De TSO  coördinatoren valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van de betreffende school en heeft 

nauw contact met de TSO-commissie van de school. 
- De TSO  coördinatoren draagt eindverantwoordelijkheid voor het optimaal functioneren van de dagelijkse 

gang van zaken van alle groepen van de TSO en de TSO  administratie. 
- De TSO-coördinatoren voert deze taken zelfstandig uit en doet dit in nauw overleg en in samenwerking met 

de TSO-commissie. 
- De TSO-coördinatoren legt verantwoording af aan de directie van de school. 
 
Werkzaamheden TSO-coördinatoren 
- Het zorgdragen voor het optimaal functioneren van de TSO voor de leerlingen van de betreffende    

basisschool. 
- Het coördineren en sturen van de sociaalpedagogische en sociaal hygiënische 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-coördinatoren 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 directie 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-TS-coördinatoren en van de SKOVV-scholen, minstens twee keer per jaar. 
- Organiseert en neemt deel aan relevante overlegmomenten.    
 
De ouders/verzorgers van de kinderen 
- De ouders melden bij aanvang van deelname aan de TSO  middels het invullen van het aanmeldingsformulier 

dat hun kind(eren) gebruik maken van de TSO. Overblijven kan een structureel karakter hebben (op vaste 
dagen), maar kan ook incidenteel plaatsvinden. 

- Bij structureel gebruik worden de overblijvers op een vaste overblijflijst geplaatst.  
- Bij incidenteel gebruik maken de ouders gebruik van de overblijfbriefjes. Op de dag van overblijven dienen de 

ouders/verzorgers het overblijfbriefje in de daarvoor beschikbare bus te plaatsen. De bus is geplaatst bij de 
kleuteringang van de school.  

- Indien een kind verhinderd is bij het overblijven aanwezig te zijn (wegens ziekte of andere redenen), dienen 
ouders dit door te geven aan de TSO-coördinatoren. De TSO-medewerkers hoeven dan niet onnodig op zoek 
te gaan naar een niet aanwezige leerling. 

- De ouders/verzorgers dragen er zorg voor dat de kinderen voldoende eten en drinken bij zich hebben, thee is 
tijdens het overblijven zonder extra kosten verkrijgbaar.  

- Ouders/verzorgers moeten speciale gebruiken; denkt u aan het niet mogen eten van producten, dieet, brood 
helemaal opeten, allergieën, medicijngebruik (na lezen van medicijnprotocol) doorgeven aan de TSO-
coördinatoren. 

- Wijziging in gebruik (wijziging van dagen, van structureel naar incidenteel gebruik etc.) dienen de ouders 
eveneens door te geven aan de coördinatoren.  
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Betaling  
Incidenteel: 
Aan het begin van iedere maand ontvangt u de factuur voor het overblijven van de maand  
Ervoor. U betaalt dus achteraf. Op de factuur staan de dagen vermeld, dat uw kinderen zijn overgebleven. Ook 
staat het totaal te betalen bedrag vermeld. 
Deze dient binnen een week te worden overgemaakt op de bankrekening van de TSO. 
Indien er na een week niet betaald is, volgt een herinnering. Wordt die wederom niet binnen een week betaald, 
dan wordt uw kind tijdelijk uitgesloten van de TSO. 
 
Abonnementen: 
Ouders/verzorgers die een maandabonnement willen hebben, dienen het bedrag voor de eerste van de maand 
over te maken op de bankrekening van de TSO.  
Er kan niet contant worden betaald.  
Voor de actuele tarieven verwijzen wij naar het aanmeldingsformulier van de TSO en de site van de 
Franciscusschool. (www.franciscusschool-skovv.nl) 
 
Leerkrachten    
- Leerkrachten zorgen ervoor dat de daartoe aangewezen ruimten tijdens de overblijftijd beschikbaar zijn voor 

gebruik. 
- Leerkrachten zorgen ervoor dat kinderen tijdig bij het overblijven aanwezig zijn. Indien dit niet mogelijk is 

(excursies, oefenen musicals etc), dan geven zij dit door aan de TSO-coördinatoren. 
- Leerkrachten geven een eventuele afwezigheid van een leerling door aan de TSO-coördinatoren. 

Ouders/verzorgers blijven overigens verantwoordelijk op dit gebied. 
- Leerkrachten hebben vanaf 12.50 uur per toerbeurt pleinwacht.  
- Bij onregelmatigheden, klachten over kinderen wordt ook de betreffende leerkracht door de coördinatoren 

op de hoogte gebracht. De leerkracht kan de leerling op het ongewenste gedrag eveneens aanspreken. 
Sancties zijn voorbehouden aan de coördinatoren in samenspraak met de directie zoals hiervoor omschreven. 
Bij schorsing van de leerling door de directie wordt ook de betreffende leerkracht op de hoogte gesteld.  

 
Gezonde voeding 
In de school hebben we afspraken gemaakt over ons gezonde schoolbeleid, m.b.t. tot voeding, we vinden het 
namelijk van belang dat kinderen gezond groter groeien. Ons voedingsbeleid in het teken van “bewust gezond 
leren kiezen”. De kinderen eten dagelijks een gezonde lunch. We vragen ouders om geen koek, snoep of chips in 
de broodtrommel te doen, dit geven we terug mee naar huis. 
 

Geschikt voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld:  

Volkorenbrood of bruinbrood, besmeerd met zachte halvarine of margarine uit een kuipje. 
Eventueel als variatie: volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.  
Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te veel verzadigd vet en zout bevat, zoals 30+ 
kaas, 20+ of 30+ smeerkaas met minder zout, ei, hüttenkäse en light zuivelspread. 
Notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker.  
Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. Lekker als beleg en 
voor erbij.  
 

Geschikt voor drinken vinden wij bijvoorbeeld:  

Kraanwater.  
Thee zonder suiker.  
Halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers. 

 
Het goede voorbeeld 
Kinderen kijken ook naar wat volwassenen eten. Het zou gek zijn als zij een snoepreep nemen als pauzehap terwijl 
de kinderen een stuk fruit eten. Bij ons op school geven volwassenen dan ook het goede voorbeeld.  
Het beleid geldt dus niet alleen voor de kinderen.  
 

http://www.franciscusschool-skovv.nl/

