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Algemeen 

 
Het Huishoudelijk Reglement Tussenschoolse Opvang 
Jenaplanschool St. Jozef (verkort HR Jozefschool) is een 
aanvulling/uitwerking op het “Reglement Tussenschoolse 
Opvang (TSO) van de Stichting Katholiek Onderwijs 
Veluwe Vallei (SKOVV)” (verkort: SKOVV reglement) 
waarin de algemene uitgangspunten zijn vastgelegd. De 
aanvulling/uitwerking betreft de specifieke invulling van de 
TSO aangelegenheden op de Jenaplanschool St Jozef 
(verkort:Jozefschool). Alle artikelen in het SKOVV 
reglement zijn daarnaast van toepassing indien niet verder uitgewerkt.  
In dit Huishoudelijk reglement maken we gebruik van de begrippen zoals beschreven 
in artikel 1 van het SKOVV Reglement. Met betrekking tot artikel 2 en 3 zijn er geen 
aanvullingen/uitwerkingen). 

 
De TSO-commissie (artikel 4 SKOVV Reglement) 
(Artikel 4 is in zijn geheel van toepassing, hieronder staan de specifiek voor de Jozefschool uitgewerkte 
punten). 

 
- De TSO-coördinator en de directie van de school bespreken op vaste basis 

(minimaal maandelijks) het functioneren van de TSO. 
- De TSO-coördinator stelt jaarlijks een begroting op en legt deze voor advies voor 

aan de MR. Dit dient te gebeuren in de laatste MR-vergadering van het 
schooljaar. Aan de hand van deze begroting wordt het TSO-tarief voor het 
volgende schooljaar vastgesteld. Wijzigingen in het tarief worden via 
Socialschools richting de ouders gecommuniceerd.  

- De TSO-coördinator legt jaarlijks een inhoudelijke en financiële verantwoording af 
naar de directie. Hiervoor dient in september een kascontrole uitgevoerd te zijn 
door de MR die ook verantwoordelijk is voor de kascontrole OR.  In overleg tussen 
de TSO-coördinator en de MR wordt hier een geschikt moment voor gekozen bij 
de start van het schooljaar. De ouders worden hier via Socialschools van op de 
hoogte gebracht middels een korte samenvatting. 

- De TSO-coördinator brengt de directie op de hoogte indien er herhaalde 
ongeregeldheden of conflicten met een kind door TSO-vrijwilligers zijn 
waargenomen en deze het kind meerdere malen mondeling (zonder resultaat) 
gecorrigeerd heeft. Er wordt daarna door de directie contact opgenomen met de 
ouders van het betreffende kind: 
- Indien de ongeregeldheid zich blijft voordoen, stuurt de coördinator/directie 

een schriftelijke waarschuwing aan de ouders/verzorgers. 
- Mocht binnen een week na verzending van de brief geen verbetering in de 

situatie optreden, dan kan de TSO-coördinator samen met de directie 
conform art. 4m6 van het SKOVV reglement de leerling de toegang tot de 
TSO tijdelijk weigeren. 

 
De TSO-coördinator (artikel 5) 
- De TSO-coördinator van de Jozefschool is in dienst van SKOVV. 
- De TSO-coördinator van de Jozefschool draagt zorg voor de taken zoals deze 

beschreven staan in het SKOVV reglement. 
- Bij een korte afwezigheid (minder dan 2 weken) van de TSO-coördinator zal deze 

door één van de TSO-vrijwilligers worden vervangen. Dit wordt met de directie van 
de Jozefschool afgestemd. Bij verwachting van langdurige afwezigheid zal de 
directie van de Jozefschool voor adequate vervanging zorgdragen. 
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De TSO-vrijwilliger (artikel 6) 
- De TSO-vrijwilliger bij de Jozefschool draagt zorg voor de taken zoals deze 

beschreven staan in het SKOVV reglement. 
- De TSO-vrijwilliger krijgt een opleiding in het sociaal-emotionele programma dat 

wordt toegepast op de Jozefschool en past deze ook gedurende de TSO toe. Op 
het schoolplein is altijd minimaal één TSO-vrijwilliger aanwezig. 

- Per overblijfruimte is altijd minimaal 1 TSO-vrijwilliger aanwezig. 
 
 
De ouders/verzorgers (artikel 7) 
De ouders/verzorgers melden bij aanvang van het nieuwe schooljaar, of bij 
instroming gedurende het schooljaar, door middel van het invullen van het TSO 
formulier dat hun kind(eren) gebruik gaat maken van de TSO. Wijzigingen van de 
gegevens geven de ouders terstond door aan de TSO-coördinator. De opvang kan 
een structureel karakter hebben (op vaste dagen), maar kan ook incidenteel 
plaatsvinden. Het tarief voor het overblijven wordt jaarlijks in de laatste MR 
vergadering vastgesteld en op de website gepubliceerd. Op het TSO-formulier 
kunnen de ouders/verzorgers aangeven voor welke betaling ze kiezen: 

1. Vaste dagen voor overblijven 
Wanneer ouders voor deze mogelijkheid kiezen, geldt dat zij: 

- Het totale jaarbedrag in één keer betalen zonder extra 
administratiekosten.  
OF  

- Kiezen voor betaling per kwartaal waarbij ze elke drie maanden een 
factuur ontvangen, welke aan het begin van het kwartaal verstuurd 
wordt. Voor deze optie wordt per factuur administratiekosten in 
rekening gebracht van 2,50 euro. 

2.  Incidenteel overblijven 
- Er wordt gebruik gemaakt van het overblijven wanneer het uitkomt. 

Dit wordt uiterlijk op de dag van het overblijven telefonisch 
opgegeven via de overblijftelefoon, vóór 11.45 uur.  

- Na vijf keer of meer incidenteel overblijven per kwartaal wordt er een 
factuur verstuurd, bij minder dan vijf keer wordt een verzamelfactuur 
verstuurd aan het einde van het schooljaar. Vanwege het hogere 
uurtarief per keer, worden geen extra administratiekosten voor het 
opmaken van de factuur in rekening gebracht. 

               
Alle facturen dienen binnen een maand na factuurdatum betaald te zijn.  
 
Betalingsachterstand 

Indien binnen een maand niet is betaald, wordt binnen twee weken middels 
een betalingsherinnering nogmaals om betaling verzocht. Bij het uitblijven van 
de betaling zullen de ouders/verzorgers een extra bedrag van 10% van het 
totaal bedrag (ook van toepassing voor kwartaalbetalers) moeten betalen. Na 
twee maanden wordt de openstaande rekening overgedragen aan de directie 
en kunnen de betrokken ouders/verzorgers hun kinderen geen gebruik meer 

laten maken van de TSO. 
 
Restitutie 
Restitutie is alleen mogelijk bij langdurige ziekte of afwezigheid of als het kind 
van school gaat. Hierbij zijn de eerste twee weken voor kosten van de 
ouders/verzorgers. Indien het kind weer naar school komt, zal de TSO-
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coördinator het restitutiebedrag aan de ouders/verzorgers overmaken. 
(Conform de berekening: aantal weken afwezig minus twee weken). 
  
Incidentele aanwezigheid/afmelding aanwezigheid 
Ouders/verzorgers kunnen hun kind(eren) incidenteel aanmelden voor de TSO. 
Dit dient te gebeuren via het speciale telefoonnummer vóór 11.45 uur. 
De ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het afmelden van hun 
kind(eren) voor de TSO voor 11.45 uur via het speciale telefoonnummer van de 
TSO, welke te vinden is op de schoolwebsite, onder tabblad Ouders, bij rubriek 
TSO (http://www.jozefschool-skovv.nl/Ouders/TSO).  

 
Ouders/Verzorgers krijgen bij inschrijving op school digitaal dit HR TSO Jozefschool 
en aanmeldingsformulier TSO. Het welkomstpakket zal ook een papieren versie van 
het aanmeldingsformulier TSO bevatten. Deze is tevens te downloaden van de 
website van de school. 
 
Team (artikel 8) 
De teamleden zijn op de hoogte van de regels zoals deze beschreven staan in het 
SKOVV reglement. 
 
De leerling (artikel 9) 
De leerling houdt zich aan de regels zoals hieronder beschreven: 

• Algemene regels 
o Er is speelgoed aanwezig voor zowel binnen als buiten dat alleen voor het 

overblijven bedoeld is. 
o Er mag niet aan schoolattributen en schoolspeelgoed gekomen worden. 
o Iedereen dient aardig met elkaar om te gaan. 
o Geen snoep, koek of chips bij het overblijven 
o Geen mobieltjes tijdens het overblijven 

o Een kind dat bij een klasgenootje gaat eten moet altijd door de ouders 

afgemeld worden bij de TSO-coördinator.  

 

• Afspraken voor de groepen 1 t/m 4 
o Er wordt altijd buiten gespeeld tenzij het echt slecht weer is. In die 

gevallen wordt er binnen gespeeld.  
o We gaan pas eten als iedereen zit en als er smakelijk eten is gezegd door 

een TSO-vrijwilliger. 
o Kinderen die klaar zijn met eten gaan naar buiten om te spelen.  
o Kinderen van groep 1/2 leggen na het eten hun tassen in de bakken of 

manden, kinderen van groep 3/4 hangen hun tas weer terug aan de 
kapstok bij hun lokaal. 

o Na afloop van het overblijven helpt iedereen mee met het opruimen van 
het speelgoed. 

o En vanzelfsprekend: er wordt niet gepest, niet geslagen, niet gevochten, 
niet gescholden. Er wordt niet vervelend gedaan tegen elkaar. 

o Alle leerlingen gaan om 12.45 naar buiten ongeacht of zij het eten volledig 
opgegeten hebben. 

 

• Afspraken voor de groepen 5 t/m 8 
o Ieder kind zit op een stoel of kruk aan tafel. 
o Er wordt altijd buiten gespeeld tenzij het echt slecht weer is. In die 

gevallen wordt er binnen gespeeld. 
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o Kinderen die klaar zijn met eten gaan naar buiten om te spelen. 
o Je tas hang je na overleg met de TSO-vrijwilliger weer aan je eigen 

kapstok. 
o Na afloop van het overblijven helpt iedereen mee met het opruimen van 

het speelgoed. 
o En vanzelfsprekend: er wordt niet gepest, niet geslagen, niet gevochten, 

niet gescholden. Er wordt niet vervelend gedaan tegen elkaar. 
 
 
Artikel 10; Geschillen 
Geschillen worden bij de Jozefschool afgehandeld zoals beschreven staat in het 
SKOVV reglement. 
 
Artikel 11; Slotbepaling 
Naast dit huishoudelijk reglement is er op de website van de Jozefschool onder TSO, 

een ‘uitleg tussenschoolse opvang Jozefschool’ te vinden. Ook staat daar het ‘verkort 

huishoudelijk reglement TSO’ op. 

 
Dit hernieuwde reglement is goedgekeurd door de Medenzeggenschapsraad van de 
Jozefschool en geldt voor vier jaar, ingaande maart 2022. Tussentijdse wijzigingen 
kunnen door de TSO-commissie worden aangebracht na instemming van de 
Medenzeggenschapsraad van de Jozefschool. 
 
Dit reglement is vastgesteld door de directie van de Jozefschool in samenspraak met 
de TSO-coördinator na instemming van de MR Jozefschool. 
 
 

 


