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Voorwoord
Voor u ligt het informatieboekje dat de TSO-commissie van de Panta Rhei uitgeeft voor alle ouders die
hun kind regelmatig laten overblijven of van plan zijn dit binnen kort te gaan doen.
Vanaf 2006 valt het overblijven onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.
Binnen de SKOVV is enkele jaren een werkgroep actief geweest, die veel baanbrekend werk verzet heeft
en dat mede geleid heeft tot de huidige overblijfregeling. Het overblijven heet nu dan ook Tussen Schoolse
Opvang (TSO).
Wij informeren u over wat het overblijven in het algemeen inhoudt, over de dagelijkse gang van zaken en
over de werkzaamheden van de TSO-commissie. Ook staan de regels die wij hanteren in dit boekje.
Mocht u na het lezen van dit boekje nog vragen hebben van welke aard dan ook, dan kunt u zich altijd
wenden tot een van de commissieleden.

Augustus 2020
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Algemeen
Er is op school de mogelijkheid om uw kind te laten overblijven. Dit noemen we vanaf augustus 2006
Tussen Schoolse Opvang (TSO), maar beide termen zullen in dit boekje naast elkaar gebruikt worden.

Het overblijven gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe
Vallei (SKOVV, de stichting waaronder ook de Panta Rhei valt). De gezamenlijke afspraken binnen alle
SKOVV-scholen zijn vastgelegd in het beleidskader “Samen werken aan TSO bij SKOVV”, dat u op de
website van de SKOVV kunt vinden. Gewerkt wordt volgens het Reglement TSO, dat u daar ook kunt
vinden. In het huishoudelijk reglement zijn de specifieke afspraken per school vastgelegd. Dit vindt u dan
ook op de website van de school.

Het overblijven wordt op schoolniveau geregeld door de TSO-commissie. Voor de dagelijkse gang van
zaken dragen de coördinator TSO en de vrijwillige overblijfkrachten zorg. De coördinator TSO is in dienst
van de SKOVV.

Het overblijven is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 uur tot 12.50 uur voor kinderen
uit de groepen 1 tot en met 8. Het overblijven is niet gratis. De kosten die
voortvloeien uit het gebruik van deze voorziening zijn geheel voor rekening van
de ouders/ verzorgers. De overblijfkrachten krijgen een vergoeding, maar er is
geen sprake van een beroepsmatige activiteit. Naast de overblijfkrachten is er
dagelijks ook een coördinator aanwezig. Deze coördinator is een beroepskracht, in
dienst van de SKOVV.

U kunt uw kind aanmelden voor het overblijven via een aanmeldformulier, die u bij de administratie kunt
verkrijgen. Hierop geeft u aan of uw kind op een vaste dag dan wel incidenteel overblijft. Als uw kind op
vaste dagen overblijft, volstaat de aanmelding via het aanmeldformulier. Blijft uw kind incidenteel over,
dan kunt u dit aangeven op de lijsten die in de hal van de hoofdingang hangen. Het verschuldigde bedrag
kunt u overmaken op rekeningnummer NL91 RABO 0347 6099 45 t.n.v. TSO Panta Rhei onder vermelding
van de naam van uw kind(eren).
Voor de actuele prijzen verwijzen wij naar onze website en de schoolkalender.
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Wat mag u van de TSO verwachten?
De overblijftijd is geen schooltijd, dus proberen we zoveel mogelijk uit de schoolse sfeer te komen. Dit
houdt in dat we niet spelen met schoolmaterialen, maar met eigen uitdagende materialen.

We gaan ervan uit dat de kinderen hun vrije tijd zelf in kunnen vullen. Omdat er overgebleven wordt in
groepen is dit zelf invullen wel aan regels gebonden.

De TSO is geen knutsel- of spelletjesclub. Daarmee bedoelen we dat het niet de bedoeling is dat de
overblijfkrachten de kinderen bezig houden. Onder schooltijd moeten de kinderen al veel. Natuurlijk
willen de overblijfkrachten wel met hen meespelen en ze helpen op gang te komen. Maar er worden geen
dingen georganiseerd waar de kinderen verplicht aan mee moeten doen.

Er wordt een half uur tijd uitgetrokken voor het eten. De overblijf is er niet voor om te controleren dat de
kinderen al hun meegebrachte brood en drinken ook daadwerkelijk opmaken. Uiteraard wordt er wel op
gelet dat de kinderen iets eten. We vinden het niet prettig als
er door de kinderen frisdrank, snoep, koek of chips wordt
meegenomen. Na het eten spelen de kinderen buiten. Bij
slecht weer vermaken de kinderen zich binnen. Binnen- en
buitenspeelgoed is voldoende aanwezig. Om optimaal toezicht
te kunnen houden mag buiten uitsluitend worden gespeeld op
het schoolplein.

De TSO commissie
De TSO commissie bestaat uit minimaal drie personen, te weten de coördinator TSO, een overblijfkracht
en minimaal één afgevaardigde vanuit de ouders. De commissieleden zijn verantwoordelijk voor de gang
van zaken rond het overblijven. Zij zorgen voor werkroosters, coördinerende inkoop van speelgoed en
andere materialen en zorgen voor de informatie naar de ouders en de overblijfkrachten. De commissie
vergadert tenminste 4x per jaar en de overblijfkrachten komen minimaal driemaal per jaar bij elkaar. De
notulen van de vergaderingen liggen ter inzage bij de TSO commissie.
Voor vragen van algemene aard en voor mededelingen die uw kind betreffen kunt u terecht bij de
coördinator. Voor andere vragen rondom het overblijven kunt u ook altijd terecht bij de commissieleden.
Voor klachten over overblijfkrachten kunt u terecht bij de coördinator.
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Voor de meer actuele informatie over de TSO-commissie verwijzen wij naar de schoolgids. Ook informatie
over de kosten vindt u in deze gids. Wijzigingen en verdere informatie tijdens het jaar worden via de
digitale nieuwsbrief gegeven.
De begeleiding bestaat uit tenminste 1 overblijfkracht op 15 kinderen. De groepen zijn nooit groter dan
30 kinderen. De TSO-commissie zorgt ervoor dat tenminste één van de aanwezige overblijfkrachten
gediplomeerd EHBO kan toepassen.

De TSO commissie gaat ervan uit dat uw kind alle instructies van de overblijfkrachten kan uitvoeren. Zijn
er bijzonderheden, dan dient u deze aan de overblijfkrachten te melden. Blijven kinderen ook na herhaald
waarschuwen de aanwijzingen van de overblijfkrachten negeren of veroorzaken zij te veel onrust, dan zal
de coördinator contact met u opnemen teneinde een passende oplossing te vinden. Door uw kind te laten
overblijven verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels van Tussen Schoolse Opvang.
De TSO commissie nodigt u hierbij ook uit om eens een keertje mee te draaien met het overblijven. Dit is
heel leuk voor uw kind, maar kan u ook veel meer inzicht geven in hoe het er nu werkelijk aan toegaat bij
het overblijven. En als het u goed bevalt kunt u zelfs overwegen zelf overblijfkracht te worden, want
daarvan hebben we er nooit genoeg.
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Hoe gaat het bij de onderbouw?
Afspraken bij de onderbouw:
De kinderen uit de onderbouw eten in hun eigen klas, begeleid door vaste TSO-krachten.
De kinderen worden door de leerkracht aan tafeltjes gezet en om 12.00 uur overgedragen aan de TSOkracht. De TSO-kracht vraagt een moment van stilte middels het stilteteken en maakt eventueel een
kruisje. De kinderen eten vervolgens hun zelf meegebrachte lunch op (brood/fruit/drinken/ontbijtkoek).
De kinderen bepalen zelf de volgorde van eten/drinken, koek/snoep wordt wel als laatste gegeten. We
streven er naar om rond 12.30 uur klaar te zijn met eten, voor kinderen die meer tijd nodig hebben is er
de uitloopmogelijkheid in het rustlokaal. Hier kan brood, fruit of drinken opgemaakt worden, geen snoep
of koek. Zij worden door de TSO-kracht naar het rustlokaal gebracht.
Tijdens het eten gelden normale tafelmanieren; blijf bij je plaats en praat zachtjes.

Kinderen die hun eten/drinken op hebben, mogen naar buiten zodra de vliegende kiep (herkenbaar aan
het oranje hesje) op het plein is. Op het plein mag gebruik worden gemaakt van de zandbak,
klimtoren/glijbaan, fietsen, karren, ballen, springtouwen etc. De vliegende kiep geeft aan wanneer
kinderen van fiets/kar etc. moeten wisselen. Ook geeft zij middels een fluit aan wanneer het tijd is om op
te ruimen en naar binnen te gaan.

Kinderen die liever binnen spelen dan buiten kunnen naar het speellokaal, echter pas vanaf het moment
dat daar een TSO-kracht aanwezig is. Deze TSO-kracht brengt ‘langzame’ eters naar het rustlokaal en
houdt vervolgens toezicht in het speellokaal.

Kinderen die willen knutselen, puzzelen, boekje lezen, tekenen, kleuren etc. kunnen terecht in het
rustlokaal. De poppenhoek, bouwhoek en computers worden tijdens de TSO niet gebruikt.
Het rustlokaal wordt gecreëerd in de onderbouwlokalen, hiervoor geldt een roulatie schema. Na iedere
vakantie wordt van lokaal gewisseld.

Voordat de kinderen naar buiten of het speellokaal gaan, ruimen ze hun afval op, zetten hun stoel in de
kring en doen de tas in de bak.

De TSO-krachten zorgen er voor dat de kinderen om 12.50 uur gereed zijn om overgedragen te worden
aan de leerkrachten (schoenen aan, tafels schoon, speelgoed/knutselmateriaal opgeruimd).
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En vanzelfsprekend: er wordt niet gepest, niet geslagen, niet gevochten, niet gescholden.
Er wordt gewoon niet vervelend gedaan tegen elkaar.

Bijzonderheden worden bij de leerkracht gemeld.

De TSO groep beschikt over tosti-ijzers. Iedere dag heeft een andere klas tosti-dag. Tijdens een tosti-dag
mogen de kinderen een broodje ham/kaas van huis meenemen. De TSO-kracht zal deze vervolgens
bereiden in het tosti-ijzer.
Op de website en op het schema op het TSO-bord bij de hoofdingang kunt u vinden op welke dag de groep
van uw kind tosti-dag heeft.

Hoe gaat het bij de middenbouw en de bovenbouw?
Afspraken bij de midden- en bovenbouw:
Kinderen uit de midden- en bovenbouw gaan om 12.00 uur eten in hun eigen klas of in een lokaal volgens
rooster. Dit rooster is aan het begin van het schooljaar bekend bij leerkrachten, TSO-krachten en kinderen.
De leerkrachten en leerlingen uit de klas zorgen dat voor aanvang van de TSO de tafels leeg zijn.
De kinderen hebben vrije keuze waar ze willen gaan zitten, maar bij teveel onrust worden ze door de TSOkracht uit elkaar geplaatst. Ze kiezen alleen de plek voor zichzelf uit (geen plekken ‘bezet’ houden).
Als iedereen aanwezig is vraagt de TSO-kracht een moment van stilte middels het stilteteken en maakt
eventueel een kruisje. De kinderen eten vervolgens hun zelf meegebrachte lunch op
(brood/fruit/drinken/ontbijtkoek). De kinderen bepalen zelf de volgorde van eten/drinken, koek/snoep
wordt wel als laatste gegeten.
Tijdens het eten gelden normale tafelmanieren; blijf bij je plaats en praat zachtjes.

Kinderen die hun eten/drinken op hebben, mogen naar buiten zodra de vliegende kiep (herkenbaar aan
het gele hesje) op het plein is. Eerst ruimen ze echter hun afval op en laten de tafel schoon achter. De
kinderen hebben een half uur de tijd om te eten/drinken, om 12.30 uur stop het eetmoment voor alle
kinderen.

Er is voldoende speelmateriaal aanwezig, o.a. skelters, fietsen, step, springtouwen, ballen, hockeysticks,
stoepkrijt, etc. De voetbalkooi wordt volgens rooster gebruikt. De kinderen gaan respectvol met elkaar en
het materiaal om en ruimen op waarmee ze gespeeld hebben.
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Stoeien mag op een vaste plek en uitsluitend onder toezicht. Dit gebeurt met handhaving van vaste regels.
Er wordt gestoeid op de kunstgrasmat, één tegen één. Wil iemand niet meer mee doen, dan stapt hij/zij
van de mat af en wordt dit door de ander gerespecteerd. Afspraak is dat we elkaar geen pijn doen en we
laten elkaars kleding heel.
Indien kinderen zich niet aan de regels houden, kunnen zij uitgesloten worden van het stoeien voor die
dag of wordt het helemaal beëindigd.

De vliegende kiep houdt de tijd in de gaten en geeft middels een fluitsignaal aan wanneer het tijd is. De
kinderen ruimen zelf de spullen op waarmee ze gespeeld hebben.
De bovenbouwkinderen verzamelen bij de deur aan de achterzijde van het plein en wachten tot de deur
door een TSO-kracht geopend wordt. De middenbouw stelt zich in een rij per klas op bij de hoofdingang.
Wanneer de TSO-kracht een seintje geeft, lopen ze per groep rustig de school binnen naar hun lokaal.

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

Als alle kinderen binnen zijn, wordt door één van de TSO-krachten het hek geopend, waarna de overige
kinderen het plein kunnen betreden.

Indien er bijzonderheden zijn, geven de TSO-krachten dit door aan de leerkracht.

Voor kinderen die rustig willen lezen of tekenen is er de mogelijkheid om naar het ‘rustlokaal’ te gaan. Er
is tekenmateriaal beschikbaar, boeken worden veelal door de kinderen zelf meegenomen. Kinderen
ruimen na afloop de door hen gebruikte materialen op. Hier wordt op zachte toon met elkaar gesproken.
Ook is er de mogelijkheid om naar het ‘doe-lokaal’ te gaan. Hier kunnen de kinderen knutselen, spelletjes
doen, puzzelen of chillen, eventueel met een zacht muziekje op de achtergrond. De kinderen ruimen na
afloop de door hen gebruikte materialen op. Hier mogen kinderen geluid maken, maar niet schreeuwen.

De TSO groep beschikt over tosti-ijzers. Iedere dag heeft een andere klas tosti-dag. Tijdens een tosti-dag
mogen de kinderen een broodje ham/kaas van huis meenemen. De kinderen kunnen deze samen met de
TSO-kracht bereiden in het tosti-ijzer.
Op de website en op het schema op het TSO-bord bij de hoofdingang komt te staan op welke dag de groep
van uw kind tosti-dag heeft.
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Algemene regels:
Per speelplein is altijd minimaal 1 TSO-kracht aanwezig.
Per binnenspeellokaal is altijd minimaal 1 TSO-kracht aanwezig.
Er is speelgoed aanwezig voor zowel binnen als buiten dat alleen voor de overblijf bedoeld is.
Niemand komt aan schoolattributen, schoolspeelgoed en materiaal van kinderen.
Er wordt op gelet dat de kinderen aardig met elkaar omgaan.
We hebben respect voor elkaar. Ook tijdens het overblijven geldt het pestprotocol.

Waar vindt u meer informatie?
Op de website van de Panta Rhei (www.pantarhei-skovv.nl ) vindt u ons onder „ouders‟.
Hier staan de meest actuele gegevens als samenstelling TSO-commissie en prijzen.
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