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1. Inleiding
Sinds 2010-2011 wordt op de Nicolaas Beetsschool gewerkt met een continurooster. alle
leerlingen blijven op school voor de lunch en het buiten spelen.
Dit besluit is genomen na raadpleging van de ouders in 2009-2010 waarbij 84% van de
ouders toen heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor een continurooster.
2. Doel reglement
Doel van dit reglement is duidelijk te maken op welke wijze er in het continurooster invulling
geven wordt aan het overblijven. Het reglement bestaat uit twee delen: het officiële
reglement waarin wordt aangegeven hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld
en een praktische werkwijze die wordt geëvalueerd en zo nodig wordt bijgesteld.
3. Definities
Overblijven: het onder toezicht gedurende de middagpauze in het schoolgebouw en op het
terrein van de school verblijven van leerlingen
MR: medezeggenschapsraad, bestaande uit 3 leerkrachten en 3 ouders.
4. Uitgangspunten
•

Alle kinderen blijven over.

•

Aan het overblijven zijn kosten verbonden, ondanks het feit dat een continurooster
onderdeel is van de schooltijd. Het betalen van deze kosten kan niet verplicht worden.

•

Kinderen nemen zelf eten en drinken mee van huis.

•

Gedurende het overblijven is toezicht verdeeld tussen leerkrachten en TSO ouders.

•

Vaste TSO ouders en leerkrachten ontvangen een financiële vergoeding voor hun TSO
taken.
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5. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
TSO coördinator
•

Bijhouden van de administratie.

•

Innen van de TSO gelden.

•

Het werven van TSO ouders.

•

Aansturen van de TSO ouders.

•

Toezichtrooster TSO ouders maken, bij verhindering zorgen voor vervanging.

•

Het aanleveren van tekst met regels, kosten en contactgegevens voor de schoolgids.

•

Contacten onderhouden met TSO ouders, leerkrachten en kinderen.

•

Het organiseren van twee bijeenkomsten per jaar voor TSO ouders waarin afstemming
plaats vindt.

•

Leerkrachten en TSO ouders voorzien van een vergoeding.

•

Afstemming over financiën met de MR.

•

Organiseren van cursussen om de TSO te professionaliseren. Bij voorkeur in
samenwerking met andere Salomoscholen.

•

Organiseren (in overleg met school) van een brandoefening tijdens de TSO. Voor een
brandoefening gelden de zelfde afspraken en plaatsen als tijdens de gewone schooldag
gelden.

TSO overleg
het TSO overleg vindt minimaal 4 keer per jaar plaats en bestaat uit de TSO coördinator, de
pedagogisch medewerker(s) van de organisatie die wordt ingehuurd voor de begeleiding en
de directeur of een afvaardiging van het team.
•

houdt toezicht op de kwaliteit van de TSO.

•

Beheert speel- en knutselmaterialen.

•

Signaleert knelpunten en verbeterpunten.

De groepsleerkracht
•

heeft de verantwoordelijkheid over de kinderen terwijl zij lunchen en zorgt ervoor
dat de klas weer netjes is voor de middag.
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Pedagogisch medewerker van de TSO organisatie
•

heeft de taak en verantwoordelijkheid om continuïteit in aanwezigheid op het plein
te bieden.

•

Signaleert dagelijks de knelpunten en informeert de betreffende leerkrachten indien
nodig.

•

Informeert de TSO ouders over bijzonderheden per TSO dienst

•

Wanneer de kinderen na de TSO naar binnen gaan, meldt zij/hij bijzonderheden over
gedrag van individuele en/of groepen kinderen aan de desbetreffende leerkracht.

TSO ouder
•

heeft de verantwoordelijkheid over de kinderen terwijl de kinderen spelen en de
leerkrachten een half uur pauze hebben.

•

zal, voor zover mogelijk, deelnemen aan vergaderingen en/of
evaluatiebijeenkomsten.

•

houdt actief toezicht opdat er netjes met materialen, beplanting en met elkaar wordt
omgegaan en treedt op wanneer kinderen pesten, ruzie maken, vechten stoeien of
vernielen.

•

begeleidt een spelactiviteit of zorgt dat een spelactiviteit op gang gebracht wordt,
initiatief om kinderen te begeleiden met nieuwe spellen wordt gewaardeerd.

•

Indien zij/ hij ziek is of om een andere plotselinge reden niet kan komen meldt zij/hij
dit uiterlijk vóór 9 uur aan de TSO coördinator. In andere situaties zal zij/hij zelf
vervanging/ruiling moeten regelen.

Directeur:
•

De directeur draagt zorg voor het organiseren van een verantwoorde tussenschoolse
opvang, waardoor de kinderen onder toezicht gedurende de middagpauze kunnen
eten en ontspannen.
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•

de WA verzekering van de school geldt voor vrijwilligers die in opdracht van de school
aan activiteiten (dus ook de TSO) van de school deelnemen.

De MR
•

Moet de TSO begroting en de financiële verantwoording per jaar, opgesteld door de
TSO commissie, goedkeuren.

6. Toezicht op het overblijven
•

De middagpauze beslaat 3 kwartier. De leerkrachten eten met de kinderen in hun
eigen lokaal en hebben daarmee 1/3 van de tijd de verantwoording. Voor de overige
2/3 van de tijd (30 min.) ligt de verantwoording bij de TSO ouders, zodat de
leerkrachten een half uur pauze hebben.

•

De TSO coördinator regelt het rooster voor de TSO ouders. Wanneer er te weinig vaste
TSO ouders zijn, worden alle ouders een enkele keer per jaar ingedeeld om mee te
draaien zodat een goede tussenschoolse opvang gerealiseerd kan worden.

•

Het aantal TSO ouders is afhankelijk van het aantal kinderen en wordt jaarlijks in
overleg tussen directeur, TSO coördinator en Pedagogisch medewerker vastgesteld.

•

Op het Grote Plein is op maandag, dinsdag en donderdag de duur van toezicht voor de
TSO ouders 60 min. omdat groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 wisselend een half uur spelen/
ontspannen. Op vrijdag is de TSO 30 minuten, alleen groepen 5 t/m 8 zijn dan op
school.

•

Op het Grote Plein is de vrijdag alleen toezicht nodig op de kinderen van de groepen 5
t/m 8 en duurt de TSO dus een half uur.

•

Op het kleuterplein duurt de TSO een half uur.

7.

Pedagogische aanpak bij het overblijven

De regels die tijdens de lessen gelden, zijn ook van toepassing tijdens de pauzes.
Leerkrachten
moeten de leerlingen daarop wijzen en aangeven dat lunchtijd ook schooltijd is.
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Voor het overblijven ligt de nadruk op ontspanning. Het is pauzetijd tussen de
schooldagdelen en mag als zodanig ook worden ingevuld. Om die reden is ook gekozen voor
het aanbieden van eenvoudige knutselactiviteiten en (bij slecht weer) een film/ tv-kijken.
Sommige kinderen vinden het heerlijk om gewoon even wat te kleuren. Daarnaast is het
mogelijk dat kinderen uit de 8ste groepen mee kunnen helpen met het buitenspelen bij de
groepen 1/ 2, als hulp/assistent van de TSO ouders. Dit wordt als een welkome aanvulling
ervaren door de TSO ouders en de betreffende kinderen. Nadruk ligt bij het helpen, de
kinderen dragen géén verantwoordelijkheid.
8.

Materialen/ activiteiten

De kinderen verblijven tijdens het overblijven op de schoollocatie. Voor het kleuren,
buitenspelen en tv-kijken worden materialen van de TSO gebruikt. Extra materialen kunnen
aangeschaft worden van het TSO geld. Op dinsdag mogen de groepen 7 en 8 samen
voetballen bij RCH onder begeleiding van 2 TSO ouders. Op donderdag voetballen de
groepen 7 en 8 beurtelings bij RCH onder begeleiding van 1 TSO ouder.
9. Eten en drinken
De kinderen nemen drinken en eten van huis mee, geen snoep. Wanneer leerkrachten zien
dat kinderen snoep mee naar school hebben, geven ze het snoep weer mee naar huis. Aan
de ouders wordt via de schoolgids gevraagd een gezonde / verantwoorde lunch mee te
geven
10. Scholing TSO ouders
De TSO ouders zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen die overblijven,
daarom acht de school het van belang dat de TSO ouders regelmatig worden geschoold.
De vaste TSO ouders zijn dan ook verplicht een basiscursus en/of een vervolgcursus
‘Tussenschoolse Opvang’ te volgen. Deze cursussen worden op kosten van de school / het
bestuur aangeboden. De TSO coördinator ziet er op toe dat de verschillende cursussen
regelmatig worden aangeboden en ook worden gevolgd door de TSO ouders. Een
aanvullende cursus zou een EHBO-cursus kunnen zijn. Het is wettelijk verplicht dat per 1
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augustus 2011 40% van de TSO ouders die aanwezig is een TSO cursus gevolgd hebben.
Streven van school is om minimaal 80% van de TSO ouders een cursus te laten volgen.
Alle TSO ouders zijn verplicht een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen. De
formulieren worden vanuit school aangeleverd (actie TSO coördinator) en de kosten komen
ten laste van het TSO budget.
11. Kosten van overblijven
Voor de kosten voor het overblijven wordt een vergoeding gevraagd aan de ouders. Tot die
kosten behoren oa de vergoeding van de TSO coördinator, de pedagogisch medewerker(s),
de TSO ouders, de leerkrachten en extra spel-, knutsel en ontspanningsmateriaal.
Voorafgaand aan ieder nieuw schooljaar wordt de hoogte van het TSO geld vastgesteld door
de MR. Ouders worden, zodra dit bekend is, hierover geïnformeerd. Voor de betaling van
het TSO geld verzorgt de TSO- coördinator samen met de penningmeester van de MR een
automatische incasso.
Nieuwe instroom
Kinderen die tot eind november instromen betalen het hele TSO bedrag.
Kinderen die na 1 december tot eind maart instromen betalen 2/3 deel van het bedrag.
Kinderen die na 1 april tot eind schooljaar instromen betalen 1/3 deel van het bedrag.

12. Vergoeding TSO krachten
TSO ouders die de basiscursus en/of vervolgcursus hebben gevolgd, ontvangen € 9 per TSO
dienst van 1 uur (ma / di / do grote plein) of € 7,50 per TSO dienst van een half uur (vrij grote
plein + ma / di / do Kleuterplein). Andere niet-gecertificeerde ouders ontvangen €6,00 per
TSO dienst van 1 uur of € 4,50 per TSO dienst van een half uur. Alleen ouders die minimaal 1
keer per maand helpen bij de TSO, krijgen een vergoeding. De vergoeding is voor het houden
van toezicht, inclusief voorbereidingstijd, nabespreken, het bijwonen van eventuele
vergaderingen en het volgen van scholing.
13. Financiële verantwoording
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Jaarlijks wordt, in de vorm van een overzicht budget t.o.v. realisatie, aan de MR financiële
verantwoording afgelegd over besteding van de TSO gelden. Dit gebeurt onder
verantwoording van de TSO coördinator. Deze moet voor de herfstvakantie van het volgend
schooljaar aan de MR worden verstrekt en de gehele financiële administratie wordt
gecontroleerd door de kascommissie die ingesteld wordt door de MR.
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Draaiboek overblijven
Algemeen
De kinderen eten samen met de eigen leerkracht in de eigen groep. Hiervoor wordt een
kwartier gerekend. De leerkrachten hebben daarvoor of daarna een half uur pauze. Tijdens
de pauze van de leerkrachten nemen TSO ouders het toezicht over.
Het overblijfrooster wordt jaarlijks vastgesteld, er zijn twee varianten:
Eten o.l.v. de leerkracht

12.00 – 12.15 uur

Buitenspelen o.l.v. TSO ouders

12.15 – 12.45 uur.

Buitenspelen o.l.v. TSO ouders

11.45 – 12.15 uur.

Eten o.l.v. de leerkracht

12.15- 12.30 uur

Locaties
•

De kinderen eten met de leerkracht in hun eigen groep

•

Buiten bij de picknicktafel kunnen de kinderen tekenen

•

De kinderen van groep 1/2 spelen op het kleuterplein.

•

De kinderen van groep 3 t/m 8 op het grote plein, er is een rooster voor de groepen 7
en 8 waarin staat wanneer zij (onder begeleiding) mogen voetballen op het RCH
terrein

Bij slecht weer
De pedagogisch medewerker of TSO coördinator bepaalt of klassen naar buiten gaan of
binnen blijven.
Groepen 1/2: Bij slecht weer wordt er in het lokaal van groep 1/2 C tv- gekeken, in het lokaal
van groep 1/2 B gekleurd en in de onderbouwhal bij 1/2C gespeeld. De 3 TSO ouders zijn
verantwoordelijk.
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Groepen 3 t/m 8
Bij slecht weer kunnen de kinderen knutselen of spelletjes doen of tv kijken in de eigen klas
of in de hal bij de klas. Per hal zijn er minimaal 2 ouders die toezicht houden.
VOORBEELD Schema (dit schema kan jaarlijks gewijzigd worden)

Groep 1/2

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Eten:

Eten:

Eten:

12.00 –

12.00 –

12.00 –

12.15

12.15

12.15

Spelen

Spelen

Spelen

12.15 –

12.15 –

12.15 –

12.45

12.45

12.45

Groep 3/5

Groep 6/8

Vrijdag

Groep 5:
Eten:

Eten:

Eten:

Eten:

12.00 –

12.00 –

12.00 –

12.00 –

12.15

12.15

12.15

12.15

Spelen

Spelen

Spelen

Spelen

12.15 –

12.15 –

12.15 –

12.15 –

12.45

12.45

12.45

12.45

Spelen:

Eten:

Spelen:

Eten:

11.45 –

12.00 –

11.45 –

12.00 –

12.15

12.15

12.15

12.15

Eten:

Spelen

Eten:

Spelen

12.15 –

12.15 –

12.15 –

12.15 –

12.30

12.45

12.30

12.45

Regels die gelden tijdens het eten van de kinderen onder leiding van de leerkrachten
•

Voordat de kinderen gaan eten is er een moment stilte of wordt er een liedje
gezongen.

•

Alle kinderen blijven tijdens het eten aan tafel of op hun plek (groepen 1/2) zitten.

•

Aan ouders wordt gevraagd een gezonde lunch mee te geven/ geen snoep.
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•

Brood, dat niet wordt opgegeten, wordt niet weggegooid maar gaat weer mee naar
huis.

•

Pakjes en ander afval gaan leeg in de broodtrommel weer mee naar huis. De school
krijgt anders een afval probleem.

•

Aan het eind van de lunch zorgen de kinderen ervoor dat hun tafel schoon is.

Huisregels
•

Bij het binnenspelen mogen de kinderen niet zonder toestemming van hun eigen
groepsleerkracht of TSO ouder naar hun lokaal.

•

Vernielingen van TSO materiaal en/of bezittingen van de school worden verhaald op de
ouders of verzorgers van het desbetreffende kind. Dit geldt alleen voor duidelijk
aanwijsbare feiten.

•

Tijdens het overblijven streven wij een positieve, ontspannen en rustige sfeer na, waarin
ruimte voor spel en activiteiten is. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag
geeft de TSO ouder dit dezelfde dag door aan de desbetreffende leerkracht. De
leerkracht kan het kind na verschillende waarschuwingen en contact met desbetreffende
ouders een sanctie opleggen in de vorm van nablijven o.i.d.

•

Als de bel gaat, gaan de kinderen naar buiten of worden zij op de vaste plaats opgehaald
door de leerkracht. Zij gaan onder begeleiding van de leerkracht naar binnen.

Schoolregels
*

Alleen zachte ballen zijn toegestaan

*

Tafeltennis is voor iedereen, indien nodig wordt er een rooster opgesteld

*

De belijning op plein geeft de grens aan van het speelgebied

*

De natuur laten we met rust

*

Er mag gespeeld worden in de bosjes achter de groene streep, ook hier geldt dat de
planten en bomen niet beschadigd mogen worden

*

De paal op de hoek is het einde van het speelplein in de pauze, markering is
aangegeven.

*

Het kleuterplein is alleen voor de kleuters, tenzij anders afgesproken

*

Iedereen is verantwoordelijk voor leuk en veilig spelen voor iedereen
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*

Speelgoed van school is voor iedereen, als er maar netjes mee wordt omgegaan

Omgangsregels
•

Ik help de ander

•

Ik luister naar de ander

•

Ik praat aardig

•

Ik ben eerlijk en verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag

•

Ik scheld, schop en sla niet

AFSPRAKEN TSO KLEUTERS
Ma Di Do
12:10

TSO ouders aanwezig

12:15

Kinderen komen naar buiten. 1 TSO ouder loopt naar de groep 1/2A om de
kinderen op te halen.

12:45
•

Kinderen worden opgehaald door de leerkrachten
Alle kinderen naar buiten ook die nog niet klaar zijn. Eten in de trommel! Niet buiten
laten eten.

•

Steppen blijven in de schuur.

•

Karren en fietsen blijven beneden op het verlaagde deel.

•

Bij nat weer blijven kinderen uit de zandbak.

•

Planken blijven tijdens de TSO in de schuur.

•

Melden wanneer je gaat plassen.

•

Sleutel van de schuur hangt in de schuurdeur.

•

Wanneer de bal over hek van het schoolplein komt, mogen kinderen onder toezicht
van een TSO-ouder de bal gaan pakken.

•

Kinderen blijven van elkaar af (geen duw en trek spelletjes)

•

Kinderen mogen niet in de bosjes spelen, waar planten groeien staan geen voeten.

Slecht weer:
Bij slecht weer wordt er in het lokaal van groep 1/2 C tv- gekeken, in het lokaal van groep
1/2 B gekleurd en in de gymzaal gespeeld. De 3 TSO ouders zijn verantwoordelijk. De
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kinderen blijven van de spullen in de klas af. Materialen uit de kast van de overblijf
gebruiken. Niet met de materialen van de klas spelen. En zeker niet met de toestellen in de
gymzaal.
Let er op dat na het tv kijken en kleuren de tafels en de stoelen weer worden terug gezet
zoals ze stonden.
Algemeen
Bij grote verwondingen leerkracht erbij halen.
BHV érs: Karel Stelma, Bas Landweer, Arend Brenner, Judith Prins, Krista Zwetloot, Sandra
Meerveld en Vanessa vd Pol.
In geval van bijzonderheden tijdens school / TSO uren graag communiceren met
desbetreffende leerkracht / TSO ouder. Bij niet goed lopende zaken gezien door leerkracht
en/of overblijfouder ook contact opnemen met de overblijfcoördinator.

AFSPRAKEN TSO MIDDEN/BOVENBOUW
Ma/Di/Do
11.40
11.45
12.15

Vrij
12.10
12.15

12.45
12.45
leerkrachten

•
•
•
•
•
•

TSO ouders aanwezig
kinderen groep komen uit de klas. Kinderen naar buiten.
Wisseling groepen: Kinderen die buiten hebben gespeeld
moeten in de rij en worden opgehaald. De nieuwe kinderen
komen uit de klas.
Kinderen buiten in de rij en worden opgehaald door de

Sleutel van de schuur heeft Diana.
Er wordt niet geklommen over de fietsenstalling/hek.
Wanneer de bal over het lage hek aan de noordzijde van het schoolplein komt,
mogen kinderen onder toezicht van een TSO-ouder de bal gaan pakken.
Stoeien mag met mate. Altijd onder toezicht van een TSO ouder en het wordt
afgebroken als steeds het zelfde kind onderop ligt
Kinderen mogen in de bosjes spelen, maar laten planten en bomen heel. Niet in de
bomen klimmen.
Groep 8 mag vanaf het voorjaar ‘hangen’ bij de fietsenrekken naast het kleuterplein
(de fietsen rekken voor de ouders).
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•
•
•

Op dinsdag mogen de groepen 7 en 8 voetballen bij RCH. Onder leiding van Harry
Opheikens en 1 TSO ouder.
Op donderdag gaat groep 7 of groep 8 voetballen bij RCH olv Harry Opheikens.
Op dinsdag is de verdeling van de groepen anders. Het 1e half uur zijn de groepen 3B,
4B, 5A, 5B, 6A buiten en het 2e half uur de groepen 3A, 4A, 6B, 7, 7/8, 8.

Slecht weer:
Bij slecht weer blijven de kinderen in de eigen klas en kunnen daar TV kijken of spelletjes
doen. De TSO ouders lopen rond langs de klassen om toezicht te houden.
Diana
Diana is iedere dag aanwezig. Wanneer een kind na herhaaldelijk waarschuwen door gaat
met ongehoorzaam gedrag en bij ernstige overtredingen van de schoolregels kan je dit
aangeven bij Diana. Zij zal dit met de TSO coördinator bespreken en indien nodig wordt het
met de directeur besproken. De directeur zal dan (afhankelijk van de situatie) met het
betreffende kind praten, melden bij de leerkracht of contact opnemen met de ouders.
Algemeen
Bij grote verwondingen leerkracht en BHV erbij halen.
BHV-ers (maart 2017) : Karel Stelma, Bas Landweer, Arend Benner, Judith Prins, Krista
Zwetsloot, Sandra Meerveld en Vanessa vd Pol.
In geval van bijzonderheden tijdens school / TSO uren graag rechtstreeks communiceren met
desbetreffende leerkracht / TSO ouder. Bij niet goed lopende zaken gezien door leerkracht
en/of overblijfouder ook contact opnemen met de overblijfcoördinator.
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