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Protocol 

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. 

Verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen tijdens het overblijven is de school. De 

school heeft ervoor gekozen dit toezicht te laten uitvoeren door vrijwilligers en 

professionals. De school blijft eindverantwoordelijkheid. 

De toepasselijke wetgeving is Artikel 45 Wet op het primair onderwijs. 

Naast dit reglement zijn een aantal andere protocollen, handvesten en draaiboeken van 

toepassing op de TSO, waaronder: 

• Protocol fysieke en sociale veiligheid 

• Protocol beeld- en geluidopnames 

• Pestprotocol 

• Protocol handelswijze bij vermissing van leerlingen 

• Draaiboek bij crisis of calamiteiten 

• Ontruimingsplan 

• De schoolgids met daarin onder meer de meldcode ‘huishoudelijk geweld en 

kindermishandeling’ verzekeringen, privacyverklaring en klachtenregeling. 

Bovenstaande protocollen etc. zijn leidend. Het TSO-protocol kan hierop aanvullingen 

bevatten. 

 

De augustus-2020-revisie van dit protocol houdt in dat het Protocol en het Draaiboek ineen 

zijn geschoven met als doel om zo tot een handzamer document te komen. Daarnaast is er 

afgelopen schooljaar een wijziging geweest in de inzet van professionals. Tot slot zijn, naast 

vele kleinere aanpassingen, de corona-handvesten als gehanteerd in voorjaar 2020 

toegevoegd. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=5&artikel=45&z=2015-07-01&g=2015-07-01
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Doel protocol 

Doel van dit protocol is duidelijk maken op welke wijze in het continurooster invulling wordt 

gegeven aan het overblijven. Dit protocol bevat: 

1. De manier waarop de TSO is georganiseerd. 

2. De regels waar betrokkenen zich aan te hebben houden. 

3. De afspraken zoals deze aan het begin van het schooljaar zijn gemaakt. 

4. Hoe aan dit protocol uitvoering wordt gegeven ofwel, het draaiboek. 

De 2019-versie van dit protocol bestond uit twee delen: een officieel reglement en een 

draaiboek. In de praktijk bleek dit een minder praktisch document waarna beide delen zijn 

samengevoegd. 

Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De MR beoordeelt jaarlijks 

dit protocol en stelt het vast. Het protocol wordt daarnaast op de website van de school 

gepubliceerd. Tijdens het schooljaar is het mogelijk dat het protocol op onderdelen wordt 

gewijzigd door het TSO-kernteam. Bij ingrijpender wijzigingen wordt hierover de MR 

geïnformeerd cq. om accordering gevraagd - ter illustratie kan hier de corona-crisis worden 

genoemd. De aangepaste procedures vanwege deze crisis zijn als handvesten bijgevoegd 

aan dit protocol zodat hiernaar snel teruggegrepen kan worden wanneer de situatie hierom 

vraagt. 

Naast dit protocol en het draaiboek bestaat er een werkdocument met daarin vermeld 

pedagogische overwegingen, nadere uitleg wetgeving en protocollen, ideeën en eventuele 

andere informatie. Dit document behoeft geen goedkeuring van de MR en behoeft niet 

gepubliceerd te worden op de website. 

Iedere TSO-medewerker wordt geacht het protocol te hebben ontvangen en wordt geacht 

te functioneren overeenkomstig het gestelde in het protocol en het draaiboek. Iedere 

medewerker van de school, waaronder ook de MR, kan al deze informatie verkrijgen bij het 

TSO-kernteam. 
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Definities 

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is de nu geldende 

privacywetgeving, ook bekend als GDPR. 

Beets: Nicolaas Beetsschool te Heemstede. 

Bovenbouw: groepen 6, 7 en 8 

Gecertificeerde TSO-ouder: ouder die een scholing heeft gevolgd op het gebied van 

overblijven en beschikt over een certificaat hiervan. 

Middenbouw: groepen 3, 4 en 5 

MR: medezeggenschapsraad, bestaande uit leerkrachten en ouders. 

Onderbouw: groepen 1 en 2 (kleuters). 

Overblijven: het onder toezicht gedurende de middagpauze in het schoolgebouw, op het 

terrein van de school en op RCH verblijven van leerlingen. 

RCH: Sportpark Groenendaal waarbij we vooral gebruik maken van de velden van RCH. 

School: Nicolaas Beetsschool te Heemstede. 

TSO: TussenSchoolse Opvang. Dit omvat de totale verzorging van de overblijfsituatie van 

schoolkinderen 

TSO-ouder: iemand die als vrijwilliger wordt ingezet als TSO-begeleider. Dit betreft ouders, 

grootouders, oppassen of au-pairs van een of meer kinderen die op de Nicolaas Beetsschool 

zitten of recent hebben gezeten. 

TSO-planner: online oplossing waarmee de TSO-planning wordt verzorgd. 

TSO-professional: iemand werkzaam bij een professionele naschoolse opvangorganisatie, 

een TSO-organisatie of sportorganisatie met als specialisatie tussenschoolse opvang 

VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag, een door de screeningsautoriteit Justis afgegeven 

verklaring waaruit blijkt dat het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor de 

betreffende taak. 
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Uitgangspunten 

• Alle kinderen blijven over op maandag, dinsdag en donderdag. Op vrijdag blijven 

enkel de groepen 5 tot en met 8 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 worden 

verplicht. 

• Kinderen nemen zelf eten en drinken mee van huis. 

• Gedurende het overblijven is toezicht verdeeld tussen leerkrachten en TSO-

begeleiders. 

• Tijdens het eten verblijven de kinderen in hun eigen klaslokaal. Tijdens de het spelen 

wordt gebruik gemaakt van kleuterplein, grote plein of Sportpark Groenendaal.  

• TSO-begeleiders en leerkrachten ontvangen een financiële vergoeding voor hun TSO-

taken. 

Toezicht op het overblijven 

• Degenen die toezicht kunnen houden bij het overblijven, zijn: 

⁃  TSO-ouders 

⁃  TSO-professionals 

⁃  Leerkrachten  

• De middagpauze beslaat 3 kwartier, voor eten en spelen 

• De Directie stelt het overblijfrooster vast 

• Het TSO-kernteam verzorgt het rooster voor de TSO-begeleiders en geeft hierin aan 

wie de dag-coördinator is. 

• Bij een tekort aan TSO-ouders worden meer TSO-professionals ingezet 

• Het aantal benodigde TSO-begeleiders per dag bedraagt Het aantal benodigde TSO-

begeleiders per dag is afhankelijk van het aantal kinderen en wordt jaarlijks in 

overleg tussen directeur en kernteam vastgesteld.  

• De pauzes worden in twee shifts gerealiseerd. De duur van het daadwerkelijke speel-

toezicht bedraagt 60 minuten. 

• De TSO streeft naar een begeleider-kind-ratio van minimaal 1:25. 

• Alle TSO-begeleiders zijn VOG-plichtig alvorens zij werkzaamheden verrichten voor 

de TSO. 
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• In geval van (semi-)lockdownsituaties als de corona-crisis streeft het TSO-kernteam 

ernaar de TSO op veilige wijze te handhaven voor zover noodzakelijk, een en ander 

met inachtneming van de bij dit protocol gevoegde handvesten. 

Pedagogische kader bij het overblijven 

• De regels die tijdens de lessen en in de kleine pauze gelden, zijn ook van toepassing 

tijdens de pauzes. Leerkrachten moeten de leerlingen daarop wijzen en aangeven 

dat lunchtijd ook schooltijd is. 

• Voor het overblijven ligt de nadruk op ontspanning. De pauze is een rustpauze in het 

reguliere lesprogramma, dus zonder schoolse activiteiten en zonder verplichte 

activiteiten. 

• De leerlingen volgen instructies en aanwijzingen van de TSO-begeleiders op net zoals 

zij deze opvolgen wanneer gegeven door hun leerkracht. 

• Aanwijzingen van leerkrachten van toepassing tijdens de TSO worden tevoren door 

de leerkracht kortgesloten met de dagcoördinator.  

• De TSO wordt voornamelijk verzorgd door ouders van kinderen op school, het aantal 

ingezette professionals wordt beperkt. 

• Het aantal wisselende gezichten binnen het TSO-team is beperkt.  

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. 

• Kinderen eten en drinken niet tijdens de speel-pauze. 

• Wanneer TSO-begeleiders zien dat kinderen eten, drinken of snoep mee naar buiten 

nemen, worden de kinderen verzocht dit terug in hun tas te stoppen. 
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Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

alsook competenties en verwachtingen. 

De MR 

• Beoordeelt en accordeert de TSO-begroting en de financiële verantwoording per 

jaar, opgesteld door de Administratie. 

• Beoordeelt dit protocol en stelt dit vast. 

Directeur 

• Is eindverantwoordelijk voor de TSO. 

• Draagt zorg voor het organiseren van een verantwoorde TSO, waardoor de kinderen 

onder toezicht gedurende de middagpauze kunnen eten en ontspannen. 

• Draagt zorg voor het vormen van een TSO-kernteam waarin naast de directeur 

zitting hebben de gedragscoördinator van de school en vertegenwoordiger(s) van de 

TSO-ouders. 

• Draagt zorg voor eventuele persoonlijke evaluatie van TSO-begeleiders. 

• Ziet toe op tijdige organisatie van bijeenkomsten voor overleg, training etc. 

• Is eindverantwoordelijk voor het bijwerken van het TSO-protocol en draagt zorg voor 

tijdige indiening bij MR en publicatie op de website. 

Administratie 

• Verzorgt financiële administratie, begroting en verantwoording naar MR. 

• Communiceert TSO-bijdragen in nieuwsbrief, website en schoolgids. 

• Verzorgt samen met de penningmeester van de MR een automatische incasso voor 

de inning van de TSO-bijdragen. 

• Verzorgt overzicht van actuele bestedingsruimte. 

• Verzorgt betalingen aan TSO-vrijwilligers op basis van opgave TSO-kernteam. 

• Verzorgt betalingen organisaties TSO-professionals en controleert inzet TSO-

professionals met contractuele verplichtingen TSO-organisatie. 

• Verzorgt overige betalingen voor bv. materialen, TSO-bijeenkomsten en 

deskundigheidsbevordering. 
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• Beheert het toezicht op, aanvraag van en archivering van VOG-verklaringen. 

• Ziet toe op naleving vereisten belastingdienst. 

• Ziet toe op het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder die ten aanzien 

van de AVG en VOG. 

• Verzorgt publicatie van dit protocol op de website van de school. 

Groepsleerkracht 

• Heeft de verantwoordelijkheid over de kinderen terwijl zij lunchen. 

• Zorgt ervoor dat de klas weer netjes is voor de middag. 

• Draagt zorg voor schone kleding bij eventuele ongelukjes tijdens de pauze. 

• Spreekt met de eigen klas af waar zij zich verzamelen aan het einde van de 

speelpauze. 

• Leerkracht ontvangt de kinderen aan einde pauze op de voor deze groep 

afgesproken verzamelplaats.   

• Draagt voorafgaand aan de speelpauze de kinderen over aan de TSO-begeleiders. Dit 

kan zowel impliciet als expliciet. Initiatief tot expliciete overdracht ligt vooral bij 

groepsleerkracht. 

• Krijgt na afloop van de speelpauze de kinderen overgedragen van de TSO-

begeleiders. Dit kan zowel impliciet als expliciet. Initiatief tot expliciete overdracht 

ligt vooral bij TSO. 

• Meer privacygevoelige overdrachten verlopen via de TSO-dagcoördinator dan wel 

het TSO-kernteam. 

• Onderhoudt contact met het TSO-kernteam. Dit kan via email, via het TSO-kernteam 

of via de dagcoördinator. 

• In voorkomende gevallen kunnen TSO-begeleiders meegaan naar de klas met als 

doel om samen met de leerkracht en een of meer kinderen dan wel de gehele groep 

een gebeurtenis of incident even kort te bespreken. 

TSO-kernteam 

De eindverantwoordelijkheid voor de coördinatie van de TSO ligt bij de school. De invulling 

van de coördinatie wordt verzorgd door, of onder verantwoording, van een kernteam 

waarin zijn vertegenwoordigd: 

• De school 

• De TSO-ouders 
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De ouders in het TSO-kernteam zijn altijd lid van het vaste-gezichten-team en worden zelf 

ook ingezet voor TSO-diensten. Het kernteam lijkt het beste te functioneren wanneer zowel 

onderbouw, middenbouw als bovenbouw erin zijn vertegenwoordigd. 

De taken en bevoegdheden voor het TSO-kernteam: 

• Verantwoordelijk voor de coördinatie, planning en realisatie van de speelpauze als 

onderdeel van de TSO-dienst. 

• Onderhoudt contact met alle TSO-ouders en stuurt hen aan. 

• Onderhoudt contact met de professionele TSO-organisaties, stuurt de TSO-

professionals aan.  

• Onderneemt gepaste actie bij signalering knel- en verbeterpunten. 

• Onderneemt gepaste actie na signalering mogelijke problematiek bij kinderen. 

• Stelt zich bereikbaar op naar de leerkrachten. 

• Bereidt de planning middels TSO-planner voor en draagt zorg voor invulling door de 

vaste gezichten en de professionals. 

• Nodigt de flexibele schil zich in te schrijven op open diensten. 

• Ziet erop toe dat iedere dag voldoende TSO-begeleiders beschikbaar zijn. 

Onderneemt actie als er te weinig begeleiders zijn.  

• Beheert de speelmaterialen, ziet toe op afvoer, onderhoud en aanschaf. 

• Beheert de mailbox overblijf@nicolaasbeetsschool.nl. Verwijdert in zomervakantie 

alle email ouder dan 1 jaar. 

• Beheert de TSO-Whatsapp-groep. 

• Beheert het TSO-logboek en ziet toe op correct gebruik hiervan. 

• Herkent kandidaten uit de flexibele schil die mogelijk ingezet kunnen worden als vast 

gezicht en draagt deze voor bij de Directie. 

• Neemt initiatief tot het organiseren van de TSO-bijeenkomsten en 

deskundigheidsbevordering-activiteiten. 

• Kan taken overdragen aan anderen onder verantwoording TSO-kernteam. 

• Verzoekt de school periodiek een brandoefening te verzorgen tijdens de TSO.  

• Neemt initiatief tot werving nieuwe TSO-ouders. Verwelkomt nieuwe ouders, 

introduceert hen in de manier van werken en deelt TSO-protocol met hen. 

Informeert Administratie over deze ouders en neemt deze ouders op in de TSO-

planner en desgewenst ook de Whatsapp-groep. 

• Neemt initiatief tot evaluatie van de TSO-professionals. 

mailto:overblijf@nicolaasbeetsschool.nl
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• Ziet erop toe dat de privacyregels als gesteld in het hoofdstuk over privacy in het 

TSO-protocol worden nageleefd. 

• Voorziet de Administratie van maandelijks overzicht gedraaide diensten in zodanige 

vorm dat vrijwilligersvergoedingen eenvoudig bepaald kunnen worden en facturen 

van professionals eenvoudig kunnen worden geaccordeerd. 

• Verzorgt bijdragen voor de weekbrief. 

• Overlegt periodiek met de intern begeleider, de speciale leerlingbegeleider en/of de 

gedragscoördinator. 

• Onderhoudt contact met SportPlaza Groenendaal voor het gebruik van het RCH-

sportveld dan wel de uitwijkvelden (tel. 023 - 529 20 72). 

• Draagt bij aan het bijwerken van dit TSO-protocol. 

TSO dag-coördinator 

• Heeft leidinggevende kwaliteiten en is direct-leidinggevende tijdens TSO-dienst. 

• Eindverantwoordelijk voor een goed verloop van de TSO-dienst, legt verantwoording 

af aan TSO-kernteam en daarmee aan school. 

• Heeft helder inzicht in volledige takenpakket van de TSO en kent het TSO-protocol 

en het achterliggende gedachtengoed goed. 

• Voert taken zelfstandig uit volgens aanwijzingen in dit protocol. In gevallen waarin 

het TSO-protocol niet voorziet, beslist de dag-coördinator - eventueel in 

samenspraak met de Directie. 

• Eerste aanspreekpunt voor leerkrachten voor overdracht tijdens TSO-dienst. Ook 

eerste aanspreekpunt voor TSO-kernteam. 

• Neemt voorafgaand aan de TSO-dienst kennis van de inhoud van het TSO-logboek, 

sluit kort met de Directeur of diens vervanger voor last-minute informatie. Vult aan 

einde dienst TSO-logboek aan wanneer nodig en geeft eventueel terugkoppeling aan 

Directeur of diens vervanger. 

• Wanneer de TSO-dagcoördinator op RCH draait dan zorgt deze zelf voor een 

plaatsvervanger op het grote plein. Voorafgaand en na afsluiting van de dienst 

hebben ze even overleg 

• Meldt problemen of tekorten bij materialen bij TSO-kernteam. 

• Beslist of er met slecht weer naar buiten gaan. Beslist ook of er met onweersdreiging 

op RCH mag worden gespeeld.  

• In geval weeralarm: wanneer de directie meent dat er niet buiten gespeeld mag 

worden dan informeert de dag-coördinator de TSO-begeleiders dat de kinderen 

binnen blijven. 
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• De TSO-dagcoördinator wordt in de TSO-planner aangewezen door het TSO-

kernteam. 
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TSO-begeleider 

• Verantwoordelijk voor een goed verloop van de speel-pauze en draagt zorg voor een 

pedagogisch klimaat dat aansluit bij de school. 

• Heeft de verantwoordelijkheid over de kinderen terwijl de kinderen spelen en de 

leerkrachten een half uur pauze hebben. Legt verantwoording af aan de TSO dag-

coördinator en daarmee aan het TSO-kernteam en de school. 

• Voert taken zelfstandig uit volgens aanwijzingen in dit protocol. Volgt aanwijzingen 

op van de TSO-dagcoördinator en TSO-kernteam. 

• Heeft ervaring met opvoeding of opvang van kinderen, met lesgeven aan kinderen 

en/of met activiteitenbegeleiding kinderen. 

• Verplicht, voorafgaand aan de eerste inzet, een VOG-verklaring te overleggen. 

• Bereid om trainingen te volgen ten behoeve van de TSO en om deel te nemen aan de 

TSO-bijeenkomsten.  

• Is stressbestendig. 

• In staat goed te communiceren met kinderen, leerkrachten en collega’s. 

• Beheerst de Nederlandse taal goed, met als minimaal mondeling taalniveau 3F of B2. 

• Houdt actief toezicht opdat er netjes met materialen, beplanting en met elkaar 

wordt omgegaan. 

• Stimuleert kinderen in het respectvol omgaan met elkaar. 

• Observeert van (speel)gedrag kinderen en is erop bedacht om eventuele problemen 

te signaleren. 

• Begeleidt spelactiviteiten of draagt zorg voor opstarten spelactiviteiten. 

• Neemt initiatief om spelactiviteiten te initiëren maar voorkomt tegelijkertijd dat het 

spel door de TSO-begeleider wordt bepaald. 

• Spreekt kinderen aan die alleen zijn of betrekt ze bij het spel. 

• Treedt op wanneer kinderen pesten, ruzie maken, vechten, te hevig stoeien of 

vernielingen aanrichten. 

• Probeert te voorkomen dat leerlingen teruggaan naar de groep met onopgeloste 

ruzies. Lukt dit niet, dan wordt altijd de leerkracht hiervan op de hoogte gesteld. 

• Informeert leerkracht wanneer kind ongelukje heeft gehad en schone kleding 

behoeft. 

• Ontvangt overdracht van kinderen door leerkracht bij aanvang pauze. Eventuele 

bijzonderheden worden gedeeld met dag-coördinator alsook de andere begeleiders 

op het plein. 
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• Wanneer van toepassing, neemt initiatief tot expliciete overdracht van kinderen aan 

leerkracht bij afloop pauze. Het verdient voorkeur dit vooraf even voor te bespreken 

met de dag-coördinator en bij dienst afwezigheid met andere TSO-begeleiders op 

het plein. 

• Biedt met mate speelmateriaal aan, verandert aanbod gedurende het schooljaar. 

• Ziet toe op correct gebruik van spelmateriaal van de school. 

• Instrueert kinderen 5 minuten voor tijd om te gaan opruimen. 

• TSO-team ziet erop toe dat er geen materialen op het schoolplein blijven liggen. 

• TSO-team draagt er zorg voor dat materialen die buiten het terrein van de school 

terecht komen weer worden gehaald. 

• Adviseert TSO-kernteam in aanschaf nieuwe materialen. Kopieert zelf kleurplaten 

wanneer nodig. 

• Biedt eerste hulp bij ongelukken. 

• Legt door TSO gebruikte doeken in wasmand. 

• Instrueert en begeleidt nieuwe TSO-begeleiders ‘on-the-job’. 

• Wanneer een kind na herhaaldelijk waarschuwen door gaat met ongehoorzaam 

gedrag en bij ernstige overtredingen van de schoolregels kan je dit aangeven bij het 

TSO-kernteam of de desbetreffende leerkracht. Indien nodig wordt het met de 

directeur besproken. Er zal dan gepaste actie worden ondernomen. 

 

TSO-begeleiders worden als volgt gecategoriseerd: 

✓ Ouder (=vrijwilliger) of professional 

✓ Vast gezicht of flexibele schil 

TSO-ouder (=vrijwilliger) 

• Ouder van kind op school (zie paragraaf definities voor de ruime betekenis van 

‘ouder’). 

• Inplanning via de TSO-Planner.  

• Zet zich als vrijwilliger in maar niet vrijblijvend. De TSO-Planner is leidend.  

• In staat het begeleiden eigen kinderen over te laten aan de andere TSO-begeleiders. 

• Bij onverhoopte verhindering voor ingeplande dienst draagt TSO-begeleider zelf zorg 

voor vervanging. Hiertoe wordt de TSO-planner en eventueel de Whatsappgroep 

ingezet. 
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• Bij onverwachte verhindering op de dag zelf (bv. ziekte) meldt de TSO-ouder dit zo 

mogelijk uiterlijk om 9 uur ’s morgens bij het TSO-kernteam zodat er nog tijd is een 

oplossing te vinden. 

• Wordt geacht deel te nemen aan de TSO-bijeenkomsten.  

• Staat open voor instructie en uitleg van TSO-professionals. 

• Bereid deel te nemen aan cursussen en trainingen tbv de TSO. 

• TSO-ouders zijn of vast-gezicht of deel van de flexibele schil. 

TSO-professional 

• Heeft proactieve werkhouding, neemt initiatief. 

• Stelt zich open op naar de kinderen. 

• Ingewerkte TSO-professionals hebben een voorbeeldfunctie naar de TSO-ouders en 

coachen wanneer noodzakelijk. Delen gevraagd en ongevraagd TSO-gerelateerde 

kennis. 

• Werkgever TSO-professional heeft inspanningsverplichting en is verantwoordelijk 

voor het leveren van de contractueel overeengekomen, voldoende vaardige, 

begeleiders. In geval verhindering is werkgever verplicht hier zelf een adequate 

oplossing voor te vinden in samenspraak met het TSO-kernteam. 

• Komt zelf met ideeën, suggesties, op- en aanmerkingen naar het TSO-kernteam t.a.v. 

de TSO. 

• Wordt geacht deel te nemen aan de TSO-bijeenkomsten. 

• TSO-professionals zijn gewoonlijk deel van het vaste-gezichten-team. Nieuwe TSO-

professionals zijn de eerste paar diensten (een inwerkperiode) deel van de flexibele 

schil. 

TSO vaste gezichten 

• Kent de inhoud van het TSO-protocol goed en heeft inzicht in het gedachtengoed 

achter de inhoud. 

• Vaak aanwezig, streven minimaal 2x per week. 

• Bekend en vertrouwd gezicht voor de kinderen, kent ook veel kinderen en geniet 

vertrouwen van de kinderen. 

• Biedt continuïteit in aanpak en beleid op het plein. 

• Heeft natuurlijk overwicht of weet eenvoudig respect af te dwingen. 

• Heeft voorbeeldfunctie naar de flexibele schil en coacht wanneer noodzakelijk. Deelt 

gevraagd en ongevraagd TSO-gerelateerde kennis. 
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• Bereid om leidende rol te vervullen tijdens een TSO-dienst op een plein.  

• Bereid om dag-coördinator-functie te vervullen. 

• Veel ervaring in het TSO werk. 

• Heeft voorbeeldfunctie naar de begeleiders in de flexibele schil en coacht hen waar 

nodig. 

• Kennis van en ervaring met pedagogiek en/of jeugdwerk is gewenst. 

• Signaleert mogelijke problematiek bij kinderen (denk aan bv. pestgedrag, angst, 

onzeker, contact vermijden, woedeaanvallen) en maakt dit bespreekbaar met het 

kernteam. Het kernteam kan hier verdere actie op nemen. 

• Voldoet aan de opleidingsvereisten voor een TSO-begeleider. 

• De vaste-gezichten worden gewoonlijk ingepland door het TSO-kernteam. TSO-

ouders met een variabel rooster plannen zichzelf in via de TSO-planner. 

• De TSO-ouders in dit team schrijven zich in op open diensten via de TSO-Planner en 

reageren op oproepen in de Whatsapp-groep om openstaande diensten op te 

pakken. 

• De TSO-ouders in dit team kiezen onderling drie ouders die zitting nemen in het TSO-

kernteam, bij voorkeur vertegenwoordigend respectievelijk onderbouw, 

middenbouw en bovenbouw. 

• Het TSO vaste gezichtenteam bestaat uit de ervaren TSO-ouders en de ingewerkte 

TSO-professionals. Wanneer een medewerker van de school een TSO-dienst draait 

dan wordt deze gewoonlijk ook tot de vaste gezichten gerekend tenzij deze nog in 

een inwerkperiode zit: dan valt deze medewerker onder de flexibele schil. 

TSO flexibele schil 

• Draait gewoonlijk minder dan 2x per week een TSO-dienst. 

• Minder bekend en minder vertrouwd gezicht voor de kinderen, kent de kinderen nog 

niet zo goed. 

• Minder ervaring in het TSO werk. 

• Signaleert mogelijke problematiek bij kinderen (denk aan bv. pestgedrag, angst, 

onzeker, contact vermijden, woedeaanvallen) en maakt dit bespreekbaar met het 

kernteam. Het kernteam kan hier verdere actie op nemen. 

• Heeft kennisgenomen van de inhoud van het TSO-protocol. 

• Werkt in principe altijd samen met mensen uit het team ‘vaste gezichten’. 

• TSO-ouders in dit team schrijven zich zelf in voor openstaande diensten via de TSO-

planner. De oproepen in de Whatsapp-groep om openstaande diensten op te pakken 

zijn met name op de flexibele schil gericht. 
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• De leden van de dit team zijn gewoonlijk ouders. TSO-professionals die nieuw bij de 

Beets zijn en nog worden ingewerkt, worden gedurende de inwerkperiode tot de 

flexibele schil gerekend (maar worden wel door het kernteam middels TSO-planner 

ingepland). 

TSO-assistent 

Er kunnen TSO-assistenten worden ingezet tijdens de TSO. Dit zijn kinderen uit groep 8 of 

kinderen op de middelbare school die bij de TSO een snuffelstage of maatschappelijke stage 

doen. 

• TSO-assistenten worden aangesteld door het TSO-kernteam. Het kernteam is 

terughoudend in het goedkeuren van aanvragen. 

• TSO-assistenten dragen geen verantwoordelijkheden, de nadruk ligt op het helpen, 

meekijken en ervaren. 

• In de aantallen TSO-begeleiders tellen de TSO-assistenten niet mee. Zij staan ook 

niet op de planning. 

• TSO-assistenten worden begeleid door de TSO-begeleiders. 

• Een TSO-assistent is nooit alleen met een kind bezig. 

• TSO-assistenten ontvangen geen vergoeding voor hun werk. 

• TSO-assistenten middelbare school zijn niet VOG-plichtig bij max. 5 diensten. 

• Kinderen van groep 8 mogen als TSO-assistent assisteren op het kleuterplein. 

• In principe komen alleen leerlingen die op de Beets hebben gezeten in aanmerking 

voor een stage bij de TSO. Deze leerlingen kunnen in alle groepen meedraaien. 
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Ouders 

Door de strenge privacywetgeving mag de school in veel gevallen informatie over haar 

leerlingen niet of onvoldoende delen met de TSO. Hierdoor kan een spanningsveld ontstaan 

tussen zorg en privacy. 

• Ouders kunnen desgewenst ongevraagd privacygevoelige informatie over hun kind 

delen met het TSO-kernteam. Het kernteam kan dan voorstellen deze informatie 

met het gehele team te delen, dit op te nemen in het TSO-logboek of ter 

kennisgeving aan te nemen. 

• Het TSO-kernteam alsook de school kan in deze het initiatief nemen om contact op 

te nemen met ouders voor vragen, uitleg of toelichting. 

• De school mag alleen privacygevoelige informatie delen met het TSO wanneer de 

ouders daartoe expliciet toestemming geven tenzij de zorg voor de kinderen 

aanleiding geeft deze informatie alsnog te delen - hierbij betracht de school 

terughoudendheid. 
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Locaties 

• De kinderen eten met de leerkracht in hun eigen groep 

• Overeenkomstig het buitenspeelrooster wordt er op drie verschillende locaties 

buiten gespeeld: 

⁃  Kleuterplein 

⁃  Grote plein 

⁃  RCH 

• Wanneer noodzakelijk kan er binnen een rustige plek worden ingericht om een 

spelletje te spelen of wat te lezen. Deze plek noemen we de rustplek. 

• Bij zwaardere regen of met onweer verblijven de kinderen in hun eigen klas of in de 

hal bij de klas. 

Grote plein 

Het grote plein bevindt zich achter de school en begint naast de leerkrachten-fietsenstalling. 

Het pad naar de ingang behoort niet tot het grote plein. 

Op het grote plein vinden we onder meer: 

• picknicktafel - voor kleuren en kleine spelletjes. Picknicktafels zijn om te zitten, niet 

om te klauteren. 

• voetbalveldje met vaste goals 

• voetbal/hockeyveld met losstaande goals 

• podium - voor kleine spelletjes of andere activiteiten 

• natuurlijk speeldeel met liggende boomstam, met regen vormt zich hier vaak een 

enorme en uitdagende modderige plas water 

• Bosjes, wanneer deze zijn afgezet met afscheidingslint dan mag hier niet worden 

gespeeld 

• 2 king-velden 

• 2 tafeltennistafels die ook geschikt zijn voor bv. Around the World 

• 2 around-the-world vakken 

• klimrek 

• duikelrekken 

• step-parcours, tussen duikelrekken en paaltje bij hoofdingang 
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• Op het grote plein gelden, naast het bovenstaande, als regels: 

• Alleen spelen met zachte en low-bounce ballen. Harde leren ballen moeten terug in 

de klas. 

• Tijdens het spelen in de bosjes worden planten en bomen heel gelaten. 

• Niet met paardenleidsels of springtouw in het klimrek. 

• Af en toe wat ruw spel en stoeien mag zolang het voor iedere TSO-begeleider heel 

duidelijk is dat het spel is. En zolang niet steeds hetzelfde kind onderop ligt. 

• De container is in principe altijd op slot. Een TSO-begeleider heeft de sleutel. 

• Kinderen komen niet in de container. 

• Er wordt niet geklommen in bomen, op/over fietsenstallingen, hekken, gebouwen en 

ook niet op de schuur. 

• Bal over het hek bij waterkant: kinderen mogen alleen onder toezicht van een TSO-

begeleider de bal gaan halen. Eén kind tegelijk door het hek is meestal voldoende. 

• Bal naar Nijssen: na toestemming leerkracht kunnen twee kinderen samen met een 

TSO-begeleider na afloop van de pauze over de straat naar Nijssen om aldaar de bal 

te halen. De TSO-begeleider draagt de kinderen nadien over aan de leerkracht. 

• Speelmateriaal op gebouw: gewoonlijk worden eens per week alle materialen van 

het dak gehaald. Deze worden gebracht naar het opberghok tegenover de directeur 

of in de TSO-container. 

• Speelmateriaal op de schuur op grote plein: onder begeleiding van een TSO-

begeleider kan een kind dit ervan af halen. De TSO-begeleider helpt het kind bij het 

van de schuur afkomen. Niet springen van het dak! 

• Speelmateriaal achter hek oude noodgebouw: melden bij dagcoördinator - deze 

geeft het door aan de directeur en zorgt ervoor dat het metariaal terug komt. 
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Kleuterplein 

Het kleuterplein bevindt zich voor de school en is duidelijk afgeschermd. De drie hekken 

moeten bij buiten spelen altijd dicht zijn. 

Op het kleuterplein vinden we onder meer: 

• Voetbaldeel met vaste goaltjes, alleen groep 3 mag voetballen, en alleen met een 

zachte bal 

• Zandbak - het zand blijft wel ín de zandbak 

• Speelhuisje met glijbaan, alleen bedoeld om op te klimmen en klauteren. 

• Schommels, niet draaien met de schommels want gevaar voor beknelde vingers 

• Picknick-tafels, om te zitten, niet om te klauteren. 

• Helling. Karren en fietsen blijven beneden, alleen de stepjes mogen de heuvel af 

• Bosjes. De kinderen spelen op het plein. Ze laten de tuin, bloemen en planten met 

rust: waar planten groeien staan geen voeten. In het ‘middenbosje’ mag wel worden 

gespeeld. Takken en stokken blijven aan de bomen of in de bosjes. 

• Zithoek bij containers 

• Hoge doorloop naar ingang. Er wordt niet geklauterd op het muurtje 

• Moestuin. Hier komen de kinderen niet 

 

Op het kleuterplein gelden, naast het bovenstaande, als regels: 

• De kleuterjuffen dragen er zorg voor dat er speelgoed voor de TSO van groep 3 en de 

kleuters buiten klaar ligt. 

• De schuur op het kleuterplein is op slot. De TSO-begeleiders hebben geen toegang 

tot de schuur. 

• Kleuters die ander materiaal uit de schuur willen, kunnen dit voor een volgende keer 

vragen aan de juf. 

• Groep 3 en de kleuters spelen in principe met hetzelfde speelgoed en gaan 

zorgvuldig om met het speelmateriaal. 

• In de container op het grote plein is een aparte krat met TSO-speelmateriaal voor de 

kinderen van groep 3. Ook ligt er een zachte voetbal voor groep 3. 

• Wanneer de bal (van groep 3) over het hek van het schoolplein komt, mogen 

kinderen onder toezicht van een TSO-begeleider de bal gaan pakken. 

• Er mogen na de TSO zeker geen ballen achterblijven op het kleuterplein. 
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• Springtouwen, bezems, hoepels, paardenleidsels en ander speelmateriaal worden 

gebruikt waarvoor ze bestemd zijn. Enige creativiteit van de kinderen ter 

beoordeling van de TSO-begeleider: het materiaal mag zeker niet meer slijten of een 

groter risico op kapot gaan lopen. 

• Niet met paardenleidsels of springtouw in het klimhuisje. 

• Zandbak: 

⁃  Zand blijft in de zandbak. 

⁃  Zandbak-materialen alleen gebruiken in de zandbak. 

⁃  Graven mag maar niet onder de zandbaktafels. 

⁃  Elkaar ingraven mag niet. 

⁃  Bij nat weer blijven kinderen uit de zandbak. 

• Schoenen blijven altijd aan, ook in de zandbak. 

• De blauwe planken zijn bedoeld voor op het plein en op de stenen trappen. 

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

• Opruimen, ook tussen de twee TSO-pauzes: 

⁃  De kinderen leggen de spullen in de blauwe bakken, de graafmachines in de 

grijze bakken en de emmers op de rand van de zandbak. 

⁃  Kinderen zetten de fietsjes, karren en steppen in de parkeervakken (en 

zolang die er niet zijn: bij de bielzen) 

⁃  Kinderen hangen hoepels een paardeleidsels aan de haken op de schuur. 

⁃  Groep-3 kinderen leggen het groep 3 speelgoed in de krat maar mogen alle 

zandbakspullen gewoon in de zandbak achterlaten (niet op het plein). 

• De TSO-begeleiders houden tijdens de pauze toezicht op het gehele plein en lopen 

steeds rond - het plein schoonmaken is geen taak voor de TSO. 

Sportpark Groenendaal 

• De velden bij Sportpark Groenendaal zijn in principe gereserveerd voor Hageveld. 

• Alleen de vrije velden zijn beschikbaar voor ons. 

• We hebben geen alleenrecht op de velden. Probeer met andere gebruikers tot een 

vergelijk te komen. 

 

Op Sportpark Groenendaal kunnen we enkele locaties gebruiken: 

• Het RCH-kunstgrasveld, een volledig voetbalveld, desgewenst onder te verdelen in 

twee halve voetbalvelden of kleinere velden gebruikmakend van losse goals. 
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• Speeltuintje en de straat voor de RCH-kleedkamers. 

• De Alliance hockeyvelden 4, 5 en 6 

• Het skatepark bij achter VEW 

• Miranka de Groot, administratief medewerkster bij SportPlaza Groenendaal, 

coördineert de velden. Zij is bereikbaar op 023-5292072 en via email 

administratiegroenendaal@sportplaza.nl 

 

 

Op het sportpark gelden, naast het bovenstaande, als regels: 

• Controleer voor de TSO of het kunstgrasveld van RCH beschikbaar is. Zo niet, 

controleer dan of de Alliance velden 4, 5 en/of 6 beschikbaar zijn. Alleen deze velden 

kunnen voor ons beschikbaar zijn. 

• De gehele klas gaat in principe mee naar het sportpark. Uitzonderingen staan 

vermeld in het TSO-logboek. 

• Sluit de hekken van de school na de oversteek. 

• Als begeleider op RCH dien je over het telefoonnummer te beschikken van iemand 

die op het grote plein staat, bij voorkeur die van de dag-coördinator. 

• TSO-begeleiders mogen in voorkomende situaties wel over de hekken klimmen, 

maar alleen daar waar de buizen over de paal heen lopen. 

 

Voor de kinderen gelden onderstaande regels. Dit lijstje wordt steeds gebruikt bij uitleg in 

de klas: 

• We verzamelen altijd voor het hek, we verlaten het schoolplein nog niet. We houden 

ons een beetje rustig bij het hek. 

• Twee personen worden aangewezen om op het zebrapad het verkeer de blokkeren. 

We steken daarop altijd samen over. Hierbij lopen we. Ook rennen we niet op de 

parkeerplaats. En pas op, ook op het sportterein kunnen auto’s, vrachtwagens, 

tractoren scooters en fietsen rijden! 

• Ben je te laat bij het hek, dan mag je niet zelf oversteken. Wel kun je op het grote 

plein een TSO-begeleider vragen je even te helpen. Zie je een meester of juf lopen? 

Vraag die dan. 

• We zijn gewoonlijk op het kunstgrasveld van RCH, maar soms gebruiken we een paar 

hockeyvelden van Alliance. 

• Op het sportpark klimmen we niet over de hekken, niet op de dug-outs, hangen we 

niet aan de goals en hangen we niet aan de netten. 

mailto:administratiegroenendaal@sportplaza.nl
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• De kleine goaltjes zijn geen hutten of gevangenissen. Gebruik ze daar dan ook niet 

voor. 

• Op het kunstgrasveld laat je de goals staan. Als je er toch een wil verplaatsen, vraag 

dan of een TSO-begeleider je wil helpen. 

• Je hoeft natuurlijk niet te voetballen op de sportvelden. Je kunt tevoren vragen om 

andere materialen mee te nemen uit de container. 

• Je mag in de speeltuin spelen en voor de kleedkamers. 

• Je mag niet in het stadion komen. Ook mag je niet op de watervelden van Alliance 

komen. 

• Af en toe kunnen we het skatepark gebruiken. 

• Af en toe ruw spel en stoeien mag zolang het voor de TSO-begeleiders maar heel 

duidelijk is dat het spel is en niet steeds hetzelfde kind onder ligt. 

• Je gaat niet alleen terug naar school. 

• Ben je boos of wil je even niet meedoen, spreek dan een TSO-begeleider aan. Wil je 

dat niet, ga dan even in de dug-out zitten, loop even een rondje om het veld of ga op 

de houten banken bij de RCH-kantine zitten. 

• Tegen het einde van de pauze wordt er afgefloten of gebeld. Lever de materialen in 

en verzamel je bij het hek aan de ingang van het sportpark. We lopen dus nog niet 

door naar de stoep! 

• Samen met de TSO-begeleiders lopen we daarop naar de oversteekplaats. We steken 

dan weer gezamenlijk over. 

• Ben je te laat terug in de klas dan hebben je niet zozeer een probleem met de TSO-

begeleider maar wel met je eigen leerkracht. 

• Er is geen toilet voor ons beschikbaar op het sportpark. Zorg er dus voor dat je 

tevoren bent geweest. Je kunt tijdens de pauze niet even terug naar school. 
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Groep 6 naar RCH? 

Op RCH wordt tot de kerst alleen door de groepen 7 en 8 gespeeld. Na de kerst kan, bij 

afwezigheid van heel groep 7 of heel groep 8 ervoor worden gekozen om groep 6 mee te 

nemen naar RCH. Dit kan alleen op de maandag, dinsdag of donderdag. 

Voorafgaand hieraan bezoekt een TSO-begeleider de groepen 6 vlak voor de pauze en 

vertelt bovenstaande regels. 
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Rustplek binnen 

In het schooljaar 2019/2020 is geëxperimenteerd met een rustplek binnen. 

• De rustplek wordt begeleid door bv. een onderwijsaassistent of leerkracht. 

• Rustige activiteiten als spelletjes, lezen en kleuren 

• De locatie van de rustplek is de tussenruimte bij de kleuters en groep 7A 

• Tijdens regen is de rustplek in de plusklas-ruimte. 

In de praktijk blijkt hier nauwelijks behoefte voor te bestaan. Wanneer nodig kan de 

rustplek kan ad-hoc worden ingezet. 
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Overblijfrooster 

• De leerkrachten eten met de kinderen in hun eigen lokaal en hebben daarmee 1/3 

van de tijd de verantwoording. Dit kan voorafgaand dan wel na afloop van de 

speelpauze zijn. 

• Voor de overige 2/3 van de tijd (30 min.) ligt de verantwoording bij de TSO-

begeleiders, zodat de leerkrachten een half uur pauze hebben. De kinderen hebben 

dan een speelpauze. 

 

Het overblijfrooster wordt jaarlijks vastgesteld door de Directie, er zijn twee varianten: 

 

Variant 1: eerst eten, dan spelen 

Eten onder toezicht van de leerkracht  12:00 - 12:15 uur 

Speelpauze onder toezicht van het TSO-team 12:15 - 12:45 uur 

 

Variant 2: eerst spelen dan eten 

Speelpauze onder toezicht van het TSO-team 11:45 - 12:15 uur 

Eten onder toezicht van de leerkracht  12:15 - 12:30 uur 

 

Buitenspeelrooster 

• Voor de aanvang van het schooljaar stelt de school samen met het TSO-kernteam 

een TSO-rooster op met daarin beschreven wanneer welke klassen buiten komen. 

Dit rooster wordt hieronder opgenomen. 

• In het rooster worden vermeld de tijden van lunch en buitenspelen alsook de plek 

waar buiten gespeeld wordt.  

• Uitgangspunten bij het opstellen van het rooster: 

⁃  Groepen 1 en 2 allen tegelijk 

⁃  Groepen 3, 7 en 8 de a en b groepen altijd gelijktijdig indelen 

⁃  Groepen 4, 5 en 6 overwegen de a en b groepen te splitsen 
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 Buiten spelen: 11:45 - 12:15 

Lunchen: 12:15 - 12:30 

Lunchen: 12:00 - 12:15 

Buiten spelen: 12:20 - 12:50 

Ma 
3a/b - kleuterplein 

4a/b, 6b - grote plein 

8a/b - RCH 

1/2a t/m 1/2d - kleuterplein 

5a/b, 6a - grote plein 

7a/b - RCH 

Di 

3a/b - kleuterplein 

5a/b, 6b - grote plein 

7a/b - RCH 

1/2a t/m 1/2d - kleuterplein 

4a/b, 6a - grote plein 

8a/b - RCH 

Do 

3a/b - kleuterplein 

4a/b, 6b - grote plein 

8a/b - RCH 

1/2a t/m 1/2d - kleuterplein 

5a/b, 6a - grote plein 

7a/b - RCH 

Vr 
6a, - grote plein, achterste deel 

8a/b - RCH 

5a/b, 6b - grote plein 

7a/b - RCH 

 

Benodigde TSO-begeleiders 

• Op iedere locatie staan altijd minimaal 2 begeleiders. 

• Vuistregel: per groep minimaal één TSO-begeleider inplannen. 

• Minimaal aantal benodigde TSO-begeleiders op de verschillende dagen: 

• 12:15 - 12:45 

 KP GP RCH  KP GP RCH  

Ma 3 3 2  3 3 2  

Di 3 3 2  3 3 2  

Do 3 3 2  3 3 2  

Vr - 2 2  - 3 2  

• Er wordt per dag minimaal één extra begeleider ingepland dan het minimum aantal 

benodigde begeleiders. 

• Het TSO-kernteam kan besluiten meer TSO-begeleiders in te zetten. 

• Eerste half uur KP met groep 3 kan worden volstaan met twee begeleiders. 
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Planning van de TSO 

Als TSO-planner wordt Inzetrooster gebruikt. Alle TSO-begeleiders kunnen hierop inloggen. 

Deze planningsoplossing is te bereiken via https://beets.inzetrooster.nl/ 

Er wordt worden drie professionals ingehuurd, een van BSO-organisatie Les Petits en twee 

van sportorganisatie Ludios. Het TSO-kernteam kan hiervan afwijken. 

Inplannen TSO-begeleiders 

• TSO-kernteam verzorgt in de TSO-planner voor komende periode een planning 

waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kleuterplein en grote plein (RCH valt 

onder grote plein). 

• TSO-kernteam neemt in de planning op de professionals alsook de mensen in het 

vaste-gezichten-team die op vaste dagen diensten kunnen draaien. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de ingevulde profielen op de TSO-planner. 

• TSO-kernteam vraagt de overige mensen in het vaste-gezichten team om zich in te 

schrijven voor diensten. 

• Mensen in het vaste-gezichten-team schrijven zich via de TSO-planner in voor zoveel 

mogelijk diensten. 

• Na een paar dagen vraagt TSO-kernteam de mensen in de flexibele schil om zich in te 

schrijven voor diensten. 

• Mensen in het flexibele-schil-team schrijven zich via de TSO-planner in voor zoveel 

mogelijk diensten.  

• TSO-kernteam geeft in de planning aan wie de dag-coördinator is. Wanneer een 

kernteam-lid dienst heeft, dan is deze altijd de dag-coördinator. Deze staat bij 

voorkeur op het grote plein ingedeeld. 

• Streven is om op iedere locatie minimaal één begeleider uit het vaste gezichten 

team in te delen. Professionals worden gerekend tot de vaste gezichten. 

• Streven is om op het kleuterplein alleen diensten van een uur te draaien. 

https://beets.inzetrooster.nl/
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De TSO-dienst 

Dit overzicht is chronologisch bedoeld: 

• TSO-dagcoördinator verifieert eventuele aandachtspunten vanuit TSO-kernteam, via 

Whatsapp of telefonisch. 

• TSO-dagcoördinator haalt 15 minuten voor dienst sleutel bij Directeur, leest logboek 

en vraagt om bijzonderheden bij de Directeur als:  

⁃  Bijzonderheden kinderen / klassen 

⁃  Vertrek kinderen / ouders of anderen die worden verwacht tijdens de pauze 

⁃  Bij weeralarm toestemming verkrijgen van directeur om naar buiten te 

mogen 

• Neemt gevonden voorwerpen mee uit kast tegenover directeurskamer. 

• Beslist bij dreiging onweer of er al dan niet op RCH gespeeld mag worden. 

• TSO-begeleiders arriveren 10 minuten voor aanvang van de dienst en worden 

ontvangen door TSO-dagcoördinator - hij draagt eventuele bijzonderheden over. 

TSO-begeleiders delen eventuele bijzonderheden of aandachtspunten. 

• Dag-coördinator beslist bij regen of we naar buiten gaan of binnen blijven - tijdens 

de TSO-dienst kan op dit besluit worden teruggekomen. 

• Dag-coördinator beslist bij dreiging onweer of er al dan niet op RCH gespeeld mag 

worden. 

• Dagcoördinator verdeelt begeleiders over de pleinen. Alle begeleiders weten wat 

hun taak is voor deze dag. 

• De spullen worden uit de container gehaald, goaltjes worden geplaatst, ballen 

opgeblazen.  

• Begeleiders kleuterplein spreken onderling af wie welke groepen ophaalt. De verste 

groepen worden het eerst opgehaald. 

• Leerkrachten dragen aan begin TSO-dienst hun groep over aan de TSO-begeleiders. 

Veelal is dit impliciet maar mogelijk wil de leerkracht iets melden bij de overdracht. 

Dit delen met het team. Met name de dag-coördinator neemt notie en ziet toe op 

correcte opvolging. 

• De speelpauze vindt nu plaats.  

• Alle TSO-begeleiders houden onderling (oog)contact. Wanneer nodig spreken zij 

elkaar de TSO-aangaande. TSO-begeleiders zijn bezig met de TSO dus niet met 

andere dingen zaken, ook niet met de smartphone. 
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• In geval van calamiteiten ziet de dag-coördinator toe op aanpak en escaleert 

wanneer nodig naar BHV-er of Directeur. 

• De dag-coördinator moet bereikbaar zijn voor de mensen die op RCH staan. 

Andersom, wanneer de dag-coördinator op RCH staat, moet deze bereikbaar zijn 

voor de mensen op grote plein. 

• 5 minuten voor tijd wordt het signaal opruimen (bellen!) gegeven. Alles wordt dan 

opgeruimd, kinderen helpen mee. Ook tussen beide TSO-diensten wordt voldoende 

opgeruimd. 

• Na het opruimen verzamelen kinderen zich op de met hun leerkracht afgesproken 

plek en de leerkracht staat daar al te wachten of komt ze daar snel ophalen. De TSO 

draagt hierbij de kinderen gewoonlijk impliciet over. 

• Korte expliciete overdracht kan op het plein plaatsvinden. Uitgebreidere overdracht 

kan veelal alleen na afloop van alle TSO-diensten. Iets nabespreken met een klas 

kan, met toestemming van de leerkracht, ook alleen na afloop van alle TSO-diensten. 

• Na afloop van de TSO wordt gecontroleerd of het plein correct is opgeruimd. 

• Er wordt kort geëvalueerd met het gehele TSO-team: wat ging opvallend goed, wat 

ging niet goed, waren er incidenten en hoe zijn die opgelost? Moet er iets worden 

overgedragen aan TSO-kernteam, leerkracht of Directeur? Moet er iets in het TSO-

logboek worden opgenomen? 

• Dagcoördinator sluit schuur en brengt sleutel bij Directeur. Koppelt eventuele 

aandachtspunten terug naar Directeur. 

• Registreert incidenten en genomen acties in logboek. Hierbij mogen voornamen van 

kinderen & groep worden genoemd. Geeft eventueel terugkoppeling aan het TSO-

kernteam. 
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Tijdschema 

 

11:30 TSO-dagcoördinator / TSO-kernteam aanwezig. 

11:35 TSO-begeleiders aanwezig. Overdracht. 

11:45 Kinderen komen naar buiten voor eerste pauze. 

12:10 Opruimen (luiden met de bel). 

12:15 Kinderen eerste pauze verzamelen zich op afgesproken plekken en worden opgehaald 

door leerkrachten. 

12:20 Kinderen komen naar buiten voor de tweede pauze. 

 Groep 1/2A ophalen. 

12:45 Opruimen (luiden met de bel). 

12:50 Kinderen tweede pauze verzamelen zich op afgesproken plekken en worden 

opgehaald door leerkrachten. 

 Nabespreking 

13:00 TSO-begeleiders verlaten school 

13:05 TSO-dagcoördinator TSO-kernteam verlaat school 
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Regels 

Het is belangrijk dat de taken van de TSO-begeleider helder omschreven zijn alsook de 

kaders waarbinnen de TSO functioneert helder zijn. 

Het is onmogelijk om allesomvattende regels en afspraken vast te leggen in een kort en 

bondig document. In plaats van regels als “dit mag niet en dat mag niet” streven we met de 

TSO liever naar het aangeven van grenzen die niet overschreden mogen worden maar 

waarbinnen wel veel mag. Daarnaast beschrijven we hoe we met elkaar omgaan. 

De regels zijn vooral opgesteld om de geest van deze regels en afspraken duidelijk te maken. 

Dit betekent wel dat regels voor interpretatie vatbaar zijn: de ene TSO-begeleider zal hier 

mogelijk iets anders mee omgaan dan een andere. Dit vormt ook prima gespreksstof tijdens 

evaluaties. 

Het eten 

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 zitten. 

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

Snoepgoed gaat mee terug naar huis. 

• 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. 

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

• Zodra het tijd is voor de speelpauze gaan alle kinderen naar buiten. Er wordt tijdens 

de speelpauze niet gegeten. 

Omgangsregels 

Een lijst omgangsregels waarnaar de TSO-begeleider op ieder moment naar terug kan 

grijpen: 

• We helpen elkaar. 

• We luisteren naar elkaar. 

• We praten aardig - bijvoorbeeld: 

• We praten positief over elkaar. 
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• We noemen elkaar bij de voornaam. 

• We schelden niet en gebruiken geen grove woorden. 

• We zijn eerlijk en verantwoordelijk zijn voor ons eigen gedrag. 

• We schoppen, slaan, knijpen of bijten niet. 

• We beoordelen elkaar niet op uiterlijk of kleding. 

• We gaan met elkaar om zoals we ook willen dat anderen met ons omgaan. 

• We houden rekening met elkaars gevoelens en emoties. 

• We mogen best een keertje ruw spelen maar het moet voor de TSO-begeleiders wel 

heel duidelijk blijven dat het maar een spelletje is. 

• Ons gedrag mag geen gevaar voor anderen opleveren. We gooien bijvoorbeeld niet 

met dennenappels, schelpjes of zand. En we rennen ook niet rond met takken. 

• We lachen met elkaar en niet om elkaar - dus uitlachen doen we niet. 

• Een ruzie kan gebeuren, maar we doen ons best om de ruzie uit te praten. 

• Als iemand wordt gepest, melden we dit aan de TSO-ouder. 

• We raken elkaar niet aan als de ander dit niet wil. 

• Als we willen dat een ander ergens mee stopt, vragen we dat vriendelijk, bv. ‘wil je 

ermee ophouden, ik vind het niet fijn’ 

• We mogen allemaal meespelen, we sluiten niemand buiten. 

Huisregels 

• Bij het buiten spelen mogen de kinderen alleen met toestemming van hun eigen 

groepsleerkracht of TSO-begeleider naar hun lokaal. 

• Grensoverschrijdend gedrag wordt door de TSO-begeleider teruggekoppeld naar de 

dagcoördinator. Er wordt dan meteen besproken wie dit terug gaat koppelen aan de 

desbetreffende leerkracht. Dit dient uiterlijk direct na de pauze te gebeuren. 

Grensoverschrijdend gedrag dient door de dagcoördinator genoteerd te worden in 

het TSO-logboek. 

• Bij herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag kan het de leerkracht en/of het TSO-

kernteam besluiten extra stappen te ondernemen als bv. het door de school contact 

laten opnemen met ouders. 

• Als de bel gaat, verzamelen de kinderen zich per klas op de afgesproken plaatsen en 

worden zij direct opgehaald door hun leerkracht. Wanneer de leerkracht dit 

toestaat, gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. 

• Iedereen is verantwoordelijk voor leuk en veilig spelen voor iedereen. 

• De natuur wordt met rust gelaten. 
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• Kleding en schoenen aanhouden. 

• Met slippers geen drukke spelletjes doen, ook niet voetballen 

• Het plein verlaten mag alleen na toestemming van een TSO-begeleider. Dat geldt bv. 

voor het halen van een bal maar ook voor het toilet. 

• Zodra een kind zonder toestemming het terrein van de school verlaat, wordt dit 

gezien als een calamiteit. 

• Picknicktafels zijn om te zitten, niet om te klauteren. 

• Aan eind van pauze ruimen we gezamenlijk op. Er blijven geen materialen liggen op 

het plein. 

• Als een kind moet plassen, dan eerst vragen aan TSO-begeleider. Deze TSO-

begeleider ziet erop toe dat het kind ook tijdig terugkomt. 

• Elektronische apparatuur als telefoons, beatboxes enz. zijn niet toegestaan in de 

pauze. Kinderen hebben dan ook geen koptelefoontjes op. Bij aantreffen van 

dergelijke apparatuur wordt deze direct ingenomen door de TSO-medewerker en na 

de pauze overhandigd aan de leerkracht. 

• Niet eten, drinken of snoepen tijdens de pauze. 

• Op het schoolplein wordt niet gefietst, gestept, gerolschaatst en ook geen gebruik 

gemaakt van waveboards enz. tenzij dit materialen van de TSO zijn of met 

instemming van de TSO. De TSO kan dan een specifiek deel van het schoolplein 

hiertoe aanwijzen of afbakenen. 

• Niet spelen in de fietsenstallingen of tussen de fietsenrekken. 

• Er wordt niets met vuur gedaan, er wordt ook geen vuurwerk afgestoken. 
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Voor TSO-begeleiders 

• Vrijwillig is niet vrijblijvend. Wanneer een TSO-begeleider is ingedeeld, dan wordt op 

hem of haar gerekend. Komt deze niet of te laat dan dan levert dit direct problemen 

op tijdens de TSO. 

• Loop af en toe even langs de lokalen, hier mogen in principe geen kinderen 

verblijven. 

• Loop af en toe even langs de toiletblokken. Kinderen mogen alleen met toestemming 

van een TSO-begeleider even naar het toilet. 

• Wanneer een kind vraagt om naar het toilet te gaan, kijk dan na een paar minuten 

rond of het kind terug is gekomen. Zo niet, neem poolshoogte. 

• 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.  

• TSO-begeleiders maken geen gebruik van hun mobiele telefoon tenzij noodzakelijk 

voor een goed verloop van de TSO-dienst. 

• Houd regelmatig (oog)contact met de andere TSO-begeleiders. Verdeel je goed over 

het plein en zorg dat je zichtbaar aanwezig bent voor de kinderen. 

Gedragscode 

Veel grenzen in het contact tussen TSO-begeleiders en leerlingen tijdens de TSO zijn niet 

eenduidig. Het ene kind zit graag even op schoot als het troost zoekt, het andere kind heeft 

behoefte aan een aai over de bol terwijl weer een ander kind het juist niet prettig vindt om 

aangeraakt te worden. Hierover strakke grenzen afspreken is moeilijk maar we hanteren wel 

een duidelijke gedragscode. 

• De TSO-begeleider zorgt voor een omgeving en sfeer waarbij de leerling zich veilig en 

gerespecteerd voelt. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar / nadruk gelegd op 

levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, culturele 

achtergrond, lichamelijke kenmerken enz. 

• TSO-begeleider gaat zodanig om met de leerlingen dat de waardigheid van de 

leerling niet wordt aangetast. De TSO-begeleider onthoudt zich van discriminerende, 

kleinerende, (seksueel) intimiderende enz. opmerkingen en gedragingen. 

• De TSO-begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de leerling dan 

functioneel noodzakelijk voor de TSO. De TSO-begeleider houdt gepaste afstand en is 

zich bewust dat zijn positie als TSO-begeleider ook buiten de school kan doorspelen. 
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• De TSO-begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik 

ten opzichte van de leerling. Dit omvat ook seksueel getinte opmerkingen en vragen 

en het op niet-functionele wijze bekijken en/of aanraken waarbij de ogen of handen 

zijn gericht op de geslachtskenmerken. Overtreding van deze gedragscoderegel 

wordt beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag (misbruik). 

• De TSO-begeleider mag een leerling niet op een manier aanraken, dat deze naar 

redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

• De TSO-begeleider heeft de plicht de leerlingen naar vermogen te beschermen tegen 

vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag, 

en ziet er actief op toe dat de gedragscode door eenieder wordt nageleefd die bij de 

leerling is betrokken. 

• De TSO-begeleider mag nooit samen met een leerling in een afgesloten ruimte zijn. 

• Wanneer de TSO-begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met 

deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan 

is de TSO-begeleider dit aangaande verplicht hier melding van te doen. Wanneer een 

leerling een de TSO-begeleider in vertrouwen neemt, dan belooft de TSO-begeleider 

geen geheimhouding. Feiten van vertrouwelijke aard, toevertrouwd aan de TSO-

begeleider, moeten altijd worden gerespecteerd maar wanneer de belangen van de 

leerling in het geding zijn dan moet de TSO-begeleider melding maken of tenminste 

een derde raadplegen, liefst in overleg met de leerling. 

• De TSO-begeleider krijgt of ontvangt geen (im)materiële vergoedingen die niet in de 

rede zijn (zoals bv. loverboys). Vergoedingen kunnen een bedreiging vormen voor de 

objectiviteit in handelen en de onafhankelijke positie van de TSO-begeleider. 

• De TSO-begeleider dient geen medicijnen toe en verricht geen medische 

handelingen buiten eventuele eerste hulp. Het toedienen van medicijnen gebeurt 

uitsluitend door de BHV-ers. 

• De TSO-begeleider heeft een signalerende rol bij alarmerend gedrag. Denk hierbij 

aan extreem afvallen, depressies, snijden, ontwijkend gedrag enz. 

• De TSO-begeleider geeft geen buitenproportionele aandacht aan een kind. 

• De TSO-begeleider rookt niet, gebruikt geen drugs en drinkt geen alcohol tijdens de 

TSO-dienst.< 

• In die gevallen waar deze gedragscode niet voorziet of bij twijfel over de 

toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen wordt van de TSO-begeleider verwacht in 

de geest van de gedragscode te handelen en melding te doen bij het TSO-kernteam 

of de directie. 

Meldcode en meldplicht 
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• De tekst in de schoolgids is leidend. De punten hieronder zijn benoemd om te 

benadrukken dat de meldcode en meldplicht ook van toepassing zijn op de TSO en 

om alle eventuele onduidelijkheden weg te nemen. 

• De TSO hanteert de ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ als 

beschreven in de schoolgids. 

• Iedere TSO-medewerker is verplicht bij signalen en/of vermoedens van huiselijk 

geweld of kindermishandeling dit stappenplan te volgen.  

• De TSO hanteert daarnaast de ‘meldplicht bij seksuele intimidatie en geweld’, 

eveneens beschreven in de schoolgids. Iedere medewerker van de school is 

meldplichtig - dit geldt ook voor iedere vrijwilliger. Na een melding wordt direct de 

inspectie ingeschakeld waarna veelal aangifte wordt gedaan bij de politie. 

• TSO-medewerkers voldoen aan de meldplicht door deze signalen te melden bij het 

TSO-kernteam. Het TSO-kernteam doet hierop melding bij de leerkracht dan wel de 

Directie. 

• Iedere TSO-medewerker is verplicht bij vermoeden van seksueel misbruik door een 

medewerker van de school jegens een leerling van de school melding te doen bij de 

Directie. Het is in dit geval niet voldoende om het TSO-kernteam of een leerkracht te 

informeren. 

Voor leerkrachten 

• Voorafgaand aan de pauze, cq. aan het begin van de pauze kan de leerkracht een 

korte expliciete overdracht doen aan de TSO-dagcoördinator of een ervaren TSO-

begeleider. 

• Aan het eind van de pauze kan de leerkracht desgewenst een korte expliciete 

terugkoppeling verkrijgen van de TSO. Het is mogelijk dat een TSO-begeleider het 

initiatief hiertoe neemt. 

• Direct na de pauze is het mogelijk dat een TSO-begeleider naar de klas komt voor 

terugkoppeling naar de leerkracht of - na toestemming leerkracht - het met de klas 

bespreken van bv. een voorval. 

• Leerkrachten kunnen de Directie of TSO-kernteam vragen een opmerking op te 

nemen in het TSO-logboek.  
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Het weer 

Weeralarm 

• Wanneer door het KNMI een weeralarm wordt afgegeven wordt door de Directie 

bekeken of het verstandig is om met de kinderen naar buiten te gaan.  

• Wanneer de directie het niet verstandig vindt dat kinderen naar buiten gaan dan 

dient de TSO-dagcoördinator dit op te volgen. Deze zorgt ervoor dat de kinderen 

binnen worden gehouden tijdens de TSO. 

Regen 

• TSO-dagcoördinator beslist of kinderen al dan niet binnen mogen of moeten blijven 

tijdens regen. 

• Tijdens lichte regen hoeven kinderen niet naar buiten maar het mag wel.  

• Regen is niet vies, wel nat. Spelen in de regen is leuk en leerzaam maar voorkom dat 

een kind erg nat wordt. 

• Tijdens zwaardere regen mogen kinderen in principe niet naar buiten. 

• Kinderen blijven bij zwaardere regen in hun klas of in de gang bij hun klas.  

• Binnen wordt alleen gewandeld, en niet gestoeid.  

• Kinderen doen binnen wat voor zichzelf of samen met anderen.  

• Kinderen die te veel energie hebben kun wel even worden uitgedaagd om door de 

regen bv. een rondje om de tafeltennistafel te rennen en zo snel mogelijk terug te 

komen - gebruik bv. een stopwatch als wedstrijdelement. Voorkom dat kind drijfnat 

wordt. 

• Bij midden- en bovenbouw: kinderen kunnen knutselen, spelletjes doen of tv kijken 

in de eigen klas of in de hal bij de klas. 

• In de hallen bij de klassen is altijd minimaal één TSO-begeleider. In de klassen zijn 

alleen TSO-begeleiders als er voldoende begeleiders beschikbaar zijn - de TSO 

dagcoördinator ziet toe op correcte verdeling. 

• De TSO-dagcoördinator loopt rond door de school en gaat ook langs bij de 

bijgebouwen.  

• Bij onderbouw: 

⁃  Spelen in eigen lokaal 
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⁃  Vier TSO-begeleiders houden toezicht, eventueel een betrekken van de 

midden- of bovenbouw 

⁃  Gebruik bij voorkeur spullen uit de TSO-kast als bv. kleurplaten. 

⁃  Materialen van de klas mogen worden gebruikt. 

⁃  Toestellen in gymzaal mogen niet worden gebruikt. 

⁃  Zet na afloop tafels en stoelen terug waar ze stonden. 

• Het is niet de bedoeling dat er klassikaal filmpjes worden gekeken of dat er klassikaal 

wordt voorgelezen - dit komt te dicht bij de pseudo-pauze. Een filmpje aanzetten of 

in een hoekje voorlezen kan natuurlijk wel. 

• De nood- en tussendeuren vrijhouden. 

• Brandslangen en blusapparaten altijd bereikbaar houden. 

Overstroomd plein 

Bij hevige regen kan het plein blank staan. Op sommige plekken is het dan zomaar 20 cm 

diep.  

• Spelen met de overstroming is leuk. Maar we zijn wel terughoudend met het spelen 

met/in de plassen. 

• Kinderen duwen elkaar niet in het water. 

• We zijn terughoudend met het elkaar nat spetteren. 

• Leerkrachten ervaren het als zeer ongewenst als kinderen erg nat de klas binnen 

komen.  

• Waak voor onderkoeling bij onverhoopt heel natte kinderen. 

• Voor de onderbouw is in principe droge kleding beschikbaar, voor de midden- en 

bovenbouw niet. Zij kunnen overwegen gymkleding aan te trekken. 

• Het eventueel helpen met omkleden kinderen is een taak voor de 

groepsleerkrachten. 

Onweer 

• Houd de lucht in de gaten bij dreigend slecht weer. 

• Naderend onweer, gerommel, flitsen, donder en zwarte wolken kunnen reden zijn 

het RCH-terrein of zelfs het schoolplein te ontruimen. 

• De TSO-dagcoördinator beslist of we naar binnen moeten. 

• Wanneer we naar binnen gaan, zie verder onder ‘regen’. 

Naar RCH met beperkte onweerdreiging 
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• Kinderen tevoren uitleggen dat we snel terug moeten als onweer dichterbij komt. 

• Controleer bij RCH of er eventueel kleedkamers open zijn als eventuele schuilplek. 

• Controleer afstand tot bui en probeer te achterhalen hoe snel de bui er aan komt. Dit 

doe je door de secondes te tellen tussen de flits en de donder - hoe korter hoe 

dichterbij (per seconde 333 meter). 

• Is de bui op 5 km genaderd (15 seconden tussen flits en donder), dan direct RCH 

verlaten en terug naar school. 

• Bij teruggaan, loop niet vlak langs hoge hek achter de goal vanwege hogere inslag-

risico. 

• Let op dat de oversteek nog steeds begeleid wordt. 

• Voorkom paniek. 

• Is de bui dichterbij (9-14 seconden), dan is er mogelijk te weinig tijd om veilig naar 

school terug te gaan. 

• Ga naar kleedkamers en/of kantine.  

• Iedereen gaat op hurken zitten, voeten bij elkaar, armen over het hoofd - maak je zo 

klein mogelijk. 

• Iedereen verspreid zich over het veld. 

• Blijf minstens 3 meter verwijderd van hekkenen goals. 

• Een deur niet op slot? Ga met zijn allen naar binnen. 

• Ga pas weer wat doen als er tussen flits en onder minimaal 15 seconden zit. 

• Is de bui zo’n 3 km van je vandaan (9 seconden of minder) dan hangt de bui recht 

boven RCH. Dit is een levensgevaarlijke situatie. 

• Iedereen gaat op hurken zitten, voeten bij elkaar, armen over het hoofd - maak je zo 

klein mogelijk. 

• Iedereen verspreid zich over het veld. 

• Blijf minstens 3 meter verwijderd van hekken en goals. 

• Ga zo snel mogelijk naar de kleedkamers / kantine zodra er tussen flits en donder 

minimaal 10 seconden zit. 

Schoolplein 

• Is een onweersbui genaderd op 4 km (12 seconden tussen flits en donder) dan gaat 

iedereen naar binnen. 

Sneeuw 
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• Sneeuwballengevechten worden te snel chaotisch en veel kinderen vinden het dan 

niet meer leuk. Dus geen grote sneeuwballengevechten. 

• Met ijsballen gooien is een absolute no-go. 

• Zorg ervoor dat de kinderen niet drijfnat weer binnen komen. 

• Let op onderkoeling.  

Koude 

• Koude is geen reden om binnen te blijven: je kunt je er prima op kleden. 

• Waak voor onderkoeling, vooral met natte kleding. Onderkoeling herken je aan rillen, 

het kind zegt het heel koud te hebben, ziet bleek en heeft mogelijk ook wat blauwe 

vlekken. 

• Let op onderkoeling. 

Hitte 

• Normale kleding zo veel mogelijk aanhouden. 

• Het TSO-kernteam geeft aan of er waterspelletjes mogen en welke dat zijn. 

• Er wordt niet met waterbakken of waterflesjes gegooid. 

• Drijfnat worden onder sproeiers is niet de bedoeling - flink nat worden bij tropische 

temperaturen (boven 30℃) wordt gedoogd. 

• Klinkt raar, maar let op onderkoeling. Dit kan zelfs bij warm weer optreden met natte 

kleding. 

• Beperk intensieve bewegingsactiviteiten, pas het spel aan. Zoek ook koelere plekken 

op. Soms is het verstandiger om binnen te blijven met de kinderen - de afspraken als 

bij regen gelden dan. 

• Let op oververhitting en uitdroging. 

Storm 

• Probeer naar buiten te gaan met storm, kinderen zijn vaak veel drukker. 

• TSO-dagcoördinator beslist of het verantwoord is om naar buiten te gaan. 

• Wanneer we naar binnen gaan, zie verder onder ‘regen’. 
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Calamiteiten 

Ongevallen- en incidentenregistratie 

• Na afloop van een ongeval of incident dient door de meest betrokken TSO-begeleider 

een registratieformulier te worden ingevuld. Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren, 

bij voorkeur nog dezelfde dag. 

• Naast ongevallen kunnen ook andere incidenten middels het registratieformulier 

worden geregistreerd, als bijvoorbeeld fysiek of verbaal geweld, bedreiging, 

vernielzucht, diefstal en seksueel geweld. 

• Bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties kunnen ook worden geregistreerd middels 

het registratieformulier.  

• Wanneer de TSO-medewerker twijfelt of het ongeval of de calamiteit ernstig genoeg 

is om dit vast te leggen op een registratieformulier dan kan advies worden gevraagd 

bij de directeur of het TSO-kernteam. 

• De registratieformulieren zijn te verkrijgen bij de directeur. 

• Ingevulde registratieformulieren worden ingeleverd bij de directeur. 

• De directeur voegt het registratieformulier toe aan het incidentenlogboek. Dit 

logboek is op de school ter inzage. 

• De directeur is verantwoordelijk voor het nemen van eventuele vervolgacties naar 

aanleiding van het ingevulde registratieformulier. 

EHBO 

• Een grote EHBO-trommel is beschikbaar in de keuken van de school. 

• Een kleine EHBO-trommel ligt in de schuur op het grote plein. 

• Er gaat geen waterzak of verbandtrommel mee naar RCH. 

• Icepacks liggen in de vriezer in de keuken van de school. 

• Iedere TSO-begeleider wordt geacht in staat te zijn een wond schoon te maken en 

een pleistertje te plakken etc. 

• Bij wat grotere verwondingen etc. de leerkracht informeren direct na afloop van de 

pauze. Deze neemt de zorg vanaf dat moment over. 

• Bij ernstiger aandoende verwondingen, ook bij twijfel wordt er een BHV-er bij 

gehaald. 

• Wanneer kind meer zorg nodig heeft, haal leerkracht erbij. 
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• BHV-ers zijn het snelst te vinden in de lerarenkamer (naast kamer directeur). Stap 

binnen, vraag om een BHV-er en vermeld bij voorkeur om welk kind het gaat.  

• De actuele lijst BHV-ers staat op de EHBO-trommel. 

Ontruimingsplan 

• Dit hoofdstuk is een aanvulling op het formele ontruimingsplan van de Nicolaas 

Beetsschool als vermeld in het veiligheidsprotocol van de school. Het formele 

ontruimingsplan is hierin leidend. 

• In geval van calamiteit gaat het automatisch alarm of wordt het alarm handmatig in 

werking gezet door directeur of BHV-er. 

• Ontruimingssignaal is een 1 minuut onafgebroken zoemersignaal 

• TSO-begeleiders verlaten de gebouwen met de kinderen via de aangegeven 

vluchtroutes 

• In de klassen hangt een plattegrond met vluchtroutes. 

• Tot het moment dat de BHV-ers de coördinatie en leiding hebben overgenomen ligt 

dit bij de TSO dag-coördinator. 

• Een TSO-begeleider per unit controleert toiletten en gemeenschappelijke ruimte 

tenzij de vooraf hiertoe aangewezen persoon al aanwezig is. 

• Kinderen verzamelen zich met de eigen leerkrachten op de afgesproken plaatsen 

• BHV-ers en directeur dragen zorg voor bellen 112, openen hek, verwijderen obstakels 

voor hulpverleners alsook de verdere uitvoering van het ontruimingsplan. 

• De TSO-begeleiders ondersteunen en assisteren de BHV-ers en leerkrachten waar 

mogelijk. 

Kind verlaat schoolplein zonder toestemming 

• Dit hoofdstuk is een in- cq. aanvulling van het protocol handelswijze bij vermissing 

van leerlingen. 

• Ziet een TSO-begeleider een kind weglopen van school dan kan deze hier alleen 

achteraan gaan wanneer het verloop van de TSO-dienst dit toelaat en wanneer een 

andere TSO-begeleider hiervan weet heeft. De punten hieronder gaan ervan uit dat 

de TSO-begeleider niet achter het kind aan is gegaan. 

• De TSO-begeleider die het incident opmerkt, schakelt direct de groepsleerkracht in 

van het betreffende kind en de directeur van de school. Zij vormen vanaf dat 

moment samen het calamiteitenteam. 
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• De TSO-begeleider ligt de TSO-dagcoördinator in. Deze neemt daarop de plaats van 

de TSO-begeleider over in het calamiteitenteam. Eventueel kan deze plaats ook 

worden overgenomen door een lid van het TSO-kernteam. 

• Het reguliere protocol handelswijze bij vermissing van leerlingen is verder van kracht. 

Dit houdt onder meer in: 

⁃  Politie bellen, 0900-8844 

⁃  Ouders informeren 

⁃  Structureel zoeken 

⁃  Calamiteitenteam is telefonisch bereikbaar 

• Aanvulling op zoeklocaties buiten het schoolplein als genoemd in het protocol 

handelswijze bij vermissing van leerlingen:  

⁃  Waterpartijen grenzend aan schoolplein achterzijde 

⁃  Vijver naast school 

⁃  Achter de hekken in de bosjes rondom het plein 

⁃  Parkeerplaats overkant 

⁃  RCH / Alliance / Groenendaal 

⁃  Over de stoep richting zwembad en Indische buurt 

⁃  Over de stoep Glipperdreef richting Merlenhove. 

⁃  Over de stoep Glipperdreef richting Valkenburgerplein. 

⁃  Sein terrein 

⁃  Nijssen. 

Onderkoeling 

• We spreken van onderkoeling als de lichaamstemperatuur onder de 35 graden is 

gekomen. Het lichaam verliest dan meer warmte aan de omgeving dan het zelf op 

dat moment kan opwekken. 

• Symptomen onderkoeling: 

⁃  Rillend kind 

⁃  Kind zegt het heel koud te hebben 

⁃  Kind ziet bleek 

⁃  Kind heeft mogelijk ook wat blauwe vlekken 

• Risico grootst in winter maar kan ook in zomer gebeuren. 
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• Onderkoeling wordt veelal veroorzaakt door natte kleding of door te lang op de 

grond te zitten of te liggen in de kou. Maar een kind kan ook onderkoeld raken door 

bv. een fietstocht in de kou. 

• Aanpak onderkoeling: 

⁃  Haal het kind naar binnen, naar een warme omgeving. Of, als je buiten bent, 

naar een beschutte omgeving, uit de wind. 

⁃  Natte sokken en kleding uittrekken en kind goed afdrogen. 

⁃  Warm het kind langzaam opwarm, bijvoorbeeld met een deken, of een 

warme douche (max 38 graden - niet heter want gevaarlijk). Vergeet het 

hoofd ook niet, deken over het hoofd of zijn warme muts op laten. 

⁃  Als het kind niet misselijk is en niet suf, mag je ook wat lauwwarme thee met 

veel suiker geven. Erg lekker is ook een beker warme chocolademelk - die 

automaten chocolademelk zit al boordevol suiker. 

• Bij onderkoeling draagt een TSO-medewerker de taken in principe over aan een BHV-

er. Maar als TSO-medewerker ga je niet wachten tot die BHV-er er is, je handelt bij 

onderkoeling onmiddellijk. 

Oververhitting 

• Oververhitting ontstaat als het lichaam te warm wordt en die warmte niet meer kan 

afvoeren. Wanneer de oververhitting niet wordt aangepakt kan het kind een 

zonnesteek krijgen of zelfs een hitteberoerte. Dit zijn levensgevaarlijke situaties. En 

dit kan eenieder overkomen, ook gewoon op een schoolplein op een warme dag 

tijdens een potje voetbal. 

• Als kind buiten bewustzijn raakt: bel onmiddellijk 112. Pas daarna de BHV-er laten 

alarmeren. 

• Symptomen oververhitting: 

⁃  Kramp in armen en benen 

⁃  Hevig transpireren 

⁃  Hoofdpijn 

⁃  Misselijk 

⁃  Roodgestuwde huid of juist bleke huid 

⁃  Sneller ademen of benauwd 

• Aanpak oververhitting: 

⁃  Kind in koele omgeving brengen 

⁃  Verwijder overbodige kleding 
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⁃  Iets te drinken geven, liefst sportdrank. Bij sufheid kind niet laten drinken.  

⁃  Koel een pijnlijke spier. Geef zo mogelijk voorzichtig tegenrek bij spierkramp. 

⁃  Eventueel lichaam geleidelijk koelen met water (zie ook bij hitteberoerte 

hieronder). 

⁃  Zorg er tussendoor voor dat er een BHV-er wordt gewaarschuwd. 

• Bij een zonnesteek of hitteberoerte is de temperatuur in het hoofd of het lichaam 

veel te ver opgelopen. Symptomen: 

⁃  Zware hoofdpijn 

⁃  Verwardheid, gedraagt zich anders dan normaal 

⁃  Grote slaperigheid 

⁃  Weigeren eten / drinken 

⁃  Droge huid - kan niet meer zweten 

⁃  Misselijkheid en/of overgeven 

⁃  Hoge lichaamstemperatuur 

⁃  Hoge hartslag 

• Aanpak zonnesteek of hitteberoerte: direct actief koelen door 

⁃  Met koud water afsponsen of zelfs sproeien 

⁃  Koude natte lappen vooral in liezen, oksels en nek (geen ijs) 

⁃  Inwikkelen in nat laken 

⁃  Strak zittende kleding losmaken 

⁃  Ventilator gebruiken voor extra verkoeling 

⁃  Raakt kind buiten bewustzijn, bel dan meteen 112! 

⁃  Zorg er tussendoor voor dat er een BHV-er wordt gewaarschuwd. 

• Bij oververhitting draagt een TSO-medewerker de taken in principe over aan een 

BHV-er. Maar als TSO-medewerker ga je niet wachten tot die BHV-er er is, je handelt 

bij oververhitting onmiddellijk.  

Vreemden op het plein 

Aanwezigheid tijdens de pauze is op het grote en kleine plein alleen toegestaan voor: 

• TSO-begeleiders 

• Personeel van school 

• De kinderen zelf 



 

50 

• Derden met expliciete toestemming van de schooldirectie 

Het is anderen niet toegestaan op het plein te zijn tijdens een pauze. Bij RCH kunnen we wel 

te maken krijgen met anderen op het veld - wij hebben het veld niet gereserveerd. 

• Spreek mensen, die ongeoorloofd op het plein zijn, even aan en vraag of je ze ergens 

mee kunt helpen en zich anders te verwijderen van het schoolplein. Dit is een 

formele team-afspraak als genoemd in het protocol ‘fysieke en sociale veiligheid’. 

• Op vrijdag blijven soms enkele ouders van de groepen 1 t/m 4 hangen, vraag hen te 

vertrekken. 

• Mensen die aangeven een kind te komen halen: het kind mag alleen mee na 

expliciete toestemming van de TSO dag-coördinator. Weet deze nergens van, dan 

mag het kind alleen mee na toestemming van de eigen leerkracht of de directie. 

• Geven mensen die ongeoorloofd op het plein zijn, geen gehoor aan het verzoek zich 

te verwijderen dan moet dit direct worden gemeld bij de TSO dag-coördinator en de 

directie. Indien nodig wordt dan de politie ingeschakeld. 

• Bij twijfel of voelt een situatie niet goed aan, deel dit dan direct met de TSO dag-

coördinator. 

Rampen van buitenaf 

• Dit hoofdstuk vervangt het verouderde hoofdstuk “Hoe te handelen bij rampen van 

buitenaf” in het veiligheidsprotocol Nicolaas Beetsschool totdat dit laatste protocol is 

gecorrigeerd. 

• Alarmering vindt plaats door de sirene van de rampenbestrijding of met een 

geluidswagen van de politie. 

• Iedereen gaat naar binnen. 

• Alle deuren en ramen sluiten. 

• De officiële calamiteitenzender NH Radio volgen:  

⁃  Radio ether: FM 88.9 

⁃  Radio kabel: FM 92.5 

⁃  Radio digitaal: Ziggo 826 

⁃  Radio DAB+: 8A 

⁃  TV digitaal: Ziggo 30 en 707 

⁃  TV Kabel: kanaal 6+ (184 MHz) 

⁃  Via de app (Android / iOS) 

• Volg de aanwijzingen en blijf binnen tot het sein ‘alles veilig’ is gegeven. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rtvnoordholland.android
https://itunes.apple.com/nl/app/nh/id421385561?mt=8
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Anafylactische reactie / EPI pen 

• Een anafylactische reactie is een allergische reactie van het lichaam die binnen 

enkele minuten kan ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van een voedsel – of 

insectengifallergie. Dit kan levensbedreigend zijn. 

• Kinderen die risico lopen op een dergelijke allergische reactie beschikken veelal over 

een EPI pen. Met deze EPI-pen kan heel eenvoudig adrenaline worden toegediend. 

• De BHV-ers zijn belast met het geven van deze medicatie. 

• De EPI-pen medicatie mag alleen worden toegediend indien de ouders een verklaring 

hebben ondertekend waarin zij de school toestemming geven voor toediening. 

• Wanneer er een vermoeden bestaat dat een kind in aanraking is gekomen met een 

allergeen (stof waarvoor het allergisch is, bv. pinda’s of een wespensteek) dan moet 

de EPI-pen worden toegediend. Waarschuw een BHV-er. 

• Symptomen van een anafylactische reactie: 

⁃  Moeilijke of hoorbare ademhaling 

⁃  Zwelling van de tong 

⁃  Zwelling of dichtknijpijng van de keel 

⁃  Piepend of aanhoudend hoesten 

⁃  Bewusteloosheid of in elkaar zakken 

⁃  Bleekheid of slapheid 

• Bij het zien van deze symptomen: waarschuw een BHV-er. 

• De EPI-pen ligt op een veilige plek in de klas. De EPI-pen met het groene etiket is 

voor kinderen tot 30 kg. Die met het gele etiket is voor kinderen en volwassenen 

zwaarder dan 30 kg. De EPI-pen met het gele etiket bevat 2x zoveel adrenaline 

• Methodiek toediening: 

⁃  Blauwe kapje verwijderen. Het oranje kapje laten zitten. Hierin zit de naald. 

⁃  EPI pen haaks op dijbeen richten op een afstand van zo’n 10 cm 

⁃  Stoot pen tegen dijbeen, gewoon door kleding heen. Niet tegen gespen en 

ritsen etc. 

⁃  Houd de pen 5 seconden tegen het dijbeen. 

⁃  Verwijder pen en masseer de plek gedurende 10 seconden zachtjes. 

⁃  Zorg voor hulp (112) 

⁃  Kind niet op laten staan. 

⁃  Bij bewusteloosheid: stabiele zijligging 
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⁃  Video-instructie 

Overige calamiteiten 

Bij alle andere crises en calamiteiten wordt het ‘draaiboek bij crisis of calamiteiten’ 

gehanteerd. 

http://www.epipen.nl/login/patient/
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Materialen 

• Voor het buitenspelen wordt materiaal gebruikt dat is aangeschaft door de TSO. Dit 

geldt ook voor het tekenmateriaal. 

• Het TSO-kernteam is verantwoordelijk voor de (de beslissing tot) aanschaf van 

materialen, zowel bij aanvang van het schooljaar als tijdens het lopende schooljaar. 

Hiervoor wordt TSO-geld gebruikt. De Administratie bewaakt het budget. 

• Voor het binnenspelen wordt tekenmateriaal van de TSO gebruikt. Spelletjes en 

speelgoed wordt door de TSO geleend van de school. De TSO is dan verantwoordelijk 

voor dit materiaal. 

• De TSO kan gebruik maken van de audiovisuele apparatuur van de school zoals de 

computers, projectors en whiteboards om filmpjes af te spelen. 

• Kinderen lenen speelmateriaal van het TSO-team en gaan daar zorgvuldig en netjes 

mee om. 

• Speelmateriaal mag anders worden gebruikt dan waarvoor het oorspronkelijk was 

bedoeld als het daardoor niet sneller slijt of stuk gaat.  

• 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. 

• Er wordt gezamenlijk opgeruimd. TSO-team draagt er zorg voor dat alles wordt 

opgeruimd. 

• De conciërge gaat gewoonlijk eens per week het dak op. Alle gevonden materialen 

worden dan van het dak gehaald. Gevonden materiaal kan worden neergelegd in het 

hok tegenover de kamer van de directeur. 

• Hutten en forten bouwen met veel speelmateriaal is niet gewenst.  

• TSO-materialen wordt bewaard: 

⁃  Container op grote plein. Bevat alleen TSO-materialen. 

⁃  Schuur op kleuterplein. Opbergruimte wordt gedeeld met kleuterplein 

speelgoed.  

⁃  TSO-kast bij de kleuters. 

⁃  Gevonden materialen in de opslagruimte tegenover kamer directeur. 
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Interventies en methodieken 

Pedagogische benadering 

De basis van ons pedagogisch handelen is de methode “Kanjertraining”.  

De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De Kanjertraining 

gaat uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te 

doen.  

De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders van de 

wet enerzijds en binnen het kader van de Kanjerafspraken anderzijds. 

• We vertrouwen elkaar 

• We helpen elkaar 

• We werken samen 

• We hebben plezier 

• We doen mee 
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Ten behoeve van de TSO zijn hieraan een aantal concrete, werkbare en positief opgestelde 

regels aan toegevoegd. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een goede ondersteuning van een 

TSO-begeleider rekening houdt met drie componenten: 

• affectief: rekening houden met gevoelens. 

• informatief: kinderen leren inzicht te krijgen in bepaalde probleemsituaties. 

• gedrag regulerend: samen met de leerling en zo nodig met de ouders zoeken naar 

een mogelijke oplossing. 

Bovenstaande is opgesteld aan de hand van het veiligheidsprotocol Nicolaas Beetsschool, 

versie maart 2017. 

Geborgenheid 

• Aandacht voor interactie. In het contact met kinderen ga je in op de initiatieven van 

het kind, kijkt het kind aan (op ooghoogte), ontvangt, luistert en gebruikt een 

vriendelijke mimiek.   

• Het versterken van het groepsgevoel door “samen maken”: ervaren van leuke 

gezamenlijke activiteiten in kleine en grotere groep.  

• Wees oprecht en sympathiek naar het kind en toon affectie. 

• Durft je te mengen in het spel van de kinderen, vragen te stellen en interesse te 

tonen om de fantasie van de kinderen te prikkelen. 

• Streef een positieve, ontspannen en rustige sfeer na, waarin ruimte voor spel en 

activiteiten is. 

Zelfredzaamheid 

• Geef kinderen de vrijheid om zelf te ontdekken en te ervaren (denk bv. na over hoe jij 

met regels en conflicten omgaat en observeer hoe de kinderen hiermee omgaan). 

• Leer kinderen om zelf ‘situaties’ op te lossen.  Waar nodig geven we begeleiding. 

• Leer kinderen zich aan afspraken te houden. Wanneer kinderen ervaren dat je met 

duidelijke afspraken en positief gedrag meer zelfstandigheid kan verkrijgen heeft dit 

een positief lerend effect  

Respect 

• We gaan met respect met elkaar, het materiaal, de omgeving en de natuur om.  

• Wij accepteren iedereen zoals die is en helpen elkaar.  
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• Doe-regels gebruiken en daarmee een positieve sfeer creëren. Doe-regels geven 

duidelijkheid en houvast voor alle kinderen.  

Creativiteit  

• Laat kinderen experimenteren met diverse materialen en laat ze ook (binnen 

redelijke grenzen) buiten de grenzen treden waarvoor die materialen eigenlijk 

bedoeld waren. 

• Risicovol spelen mag (binnen redelijke grenzen), alleen dan kunnen kinderen hun 

grenzen verkennen. 

Structuur  

• Op de hoogte zijn wat er speelt op de groep. Verkrijg overdracht. 

Ruimte  

• De buitenspeelruimte optimaal gebruiken, door kinderen letterlijk de ruimte te 

geven om te bewegen. Belangrijk als pedagogisch medewerker om ook buiten 

beschikbaar te zijn voor kinderen en hun initiatief te volgen.  

Oplossingsgerichte aanpak 

Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een 

oplossingsgerichte aanpak. 

In gesprek met kinderen (en ouders) wordt de voorwaarde gehanteerd dat binnen de kaders 

van de Nederlandse wetgeving veel mag, zolang je rekening houdt met elkaar. Jij hoeft je 

niet onveilig te voelen door het gedrag van een ander, en die ander hoeft zich niet onveilig 

te voelen door jouw gedrag. Kortom: je gedraagt je. 

Deze anderen zijn: 
 

1. Jouw klasgenoten en andere leerlingen op school; 

2. De TSO-begeleiders, de leerkrachten, de directie, de ouders van andere kinderen; 

3. Jouw ouders, die trots op je kunnen zijn. Omdat jij iemand bent die te vertrouwen is; 

4. Mensen die op eenzelfde manier doen als jij, maar ook mensen die anders doen dan 

jij. 
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De school neemt het overzicht van de smileys als uitgangspunt: “Het is prima dat jouw 

vrienden het leuk vinden wat jij bedenkt en doet, maar als de rest van de klas dat niet leuk 

vindt, evenals jouw juf of meester (en jouw ouders) dan gaan we dat niet doen op school”. 

Pesten / hinderlijk gedrag 

• De school beschikt over een pestprotocol. Deze maakt deel uit van het 

veiligheidsprotocol. Dit hoofdstuk is een aanvulling hierop. Het officiële pestprotocol 

blijft leidend. 

• Er is een verschil tussen plagen en pesten. Onder pesten wordt verstaan 

herhaaldelijk hinderlijk gedrag. 

• De stappen die we nemen en die we de kinderen aanleren, bij ongewenst/hinderlijk 

gedrag: 

1. Bij hinderlijk gedrag zet een kind zich eerst zelf in om het op te lossen. 

2. Als dat niet lukt dan gaat het kind naar zijn of haar (vaste) maatje. 
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3. Het kind vertelt aan de TSO-begeleider wanneer een ander kind niet naar 

hem/haar luistert en hinderlijk gedrag vertoont. 

4. Gaat het nog door, dan vertelt het kind dat aan de begeleider. Dat zien we 

niet als klikken - wij stimuleren dat (on)gewenst gedrag bespreekbaar wordt 

gemaakt. 

5. De TSO-begeleider geeft de gevraagde hulp. 

6. De TSO-begeleider bepaalt of er maatregelen moeten worden genomen. Is dit 

het geval dan geeft de TSO-begeleider na afloop van de pauze terugkoppeling 

aan de leerkracht(en) van de betreffende kinderen. De TSO-dagcoördinator 

wordt ook geïnformeerd. 

7. De leerkracht stelt vast of er hier mogelijk sprake is van pesten en kan dan 

overwegen het pestprotocol in te zetten.  

Grensoverschrijdend gedrag 

Wat doen we bij grensoverschrijdend gedrag? 

De school stelt grenzen aan kinderen die zich niet aan de afspraken willen/kunnen houden. 

De stappen bij grensoverschrijdend gedrag helpen de leerkracht en TSO-begeleiders om 

vanuit vertrouwen te communiceren en het kind de mogelijkheid te bieden zichzelf te 

corrigeren.   

 Als de leerling zich niet houdt aan de afspraken dan zijn er vier stappen die ondernomen 

worden.  

1. Het gedrag waar we last van hebben wordt benoemd 

“Ik zie dat…..” , “Ik hoor dat……”  

En wat het met de begeleider/de klas doet (gevoel).  

“ik merk dat het……”, “ik heb last van…….”, “ik vind het storend dat…..”  

  

1. De begeleider vraagt: “Is het je bedoeling om….. ?” of “wil je daarmee stoppen? 

(gewenst gedrag wordt benoemt)”  

Nee: “fijn dat dacht ik al, stop er dan mee”, “hoe ga je dat de volgende keer anders 

doen?”, “wat spreken we af?”.  

Ja: “Meen je dat?”, “blijf je hiermee doorgaan?”  

  

Bij ja, of gedrag dat toch doorgaat:  
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1. De begeleider spreekt duidelijke leiderstaal.  

“Kijk me aan”, “Ik wil dat je nu ……. “, “Stoppen nu” .  

“Je hebt nu de keus…..” 

“Of je luistert naar mij of……”  

consequentie wordt benoemd (wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd): 

• Afkoelplek op het bankje. 

Indien de leerling hieraan gehoor geeft, stopt het protocol grensoverschrijdend 

gedrag hier. 

 

De leerling kiest voor de consequentie: 

1. Als de leerling kiest voor de consequentie dan wordt de consequentie uitgevoerd 

en er wordt na een aantal minuten een kort kind-gesprek gevoerd.  

Er wordt nogmaals naar de BEDOELING gevraagd  

• “Is het jouw bedoeling om hiermee door te gaan?”  

• “Wil jij echt dat ik jou zie als…..?”  

 

Onmacht  

Nee, ik wil stoppen:  

• Afspraken wordt gemaakt  

• Eventueel wordt het goedgemaakt/hersteld  

  

Onwil  

Ja, ik wil doorgaan of het gedrag gaat door:  

• De leerling wordt naar de directiekamer gebracht om daar na te denken. 

• Leerkracht wordt ingelicht 

• Ouders worden gebeld (door de leerkracht). 

• TSO-medewerker doet kort verslag in het TSO-logboek: naam betrokken kinderen, 

geconstateerd gedrag, genomen interventies. 



 

60 

TSO bijeenkomsten 

• Elkaar beter leren kennen, ontmoeting 

• Evaluatie 

⁃  Delen ervaringen en oplossingen. Knelpunten en verbeterpunten. 

⁃  Materialen en locaties. 

⁃  Kwaliteit TSO 

⁃  Protocol  

• Nemen van beslissingen aangaande het beleid tijdens de TSO. 

• Initiatief tot deze bijeenkomsten ligt bij het TSO-kernteam dan wel de Directeur. 

• Uitgenodigd zijn alle TSO-begeleiders. 

• Voordragen van nieuwe kernteamleden bij Directeur. 

• Streven is om vier bijeenkomsten per jaar te realiseren: 

⁃  Kickoff: begin schooljaar, liefst voordat de school weer begint 

⁃  Uitleg verschil flexibele schil / vaste gezichten 

⁃  Uitleg verschil professionals / ouders 

⁃  Uitleg TSO dagcoördinator 

⁃  Regels printen en delen 

⁃  TSO-logboek uitleggen 

⁃  Jaaropening 

⁃  Nieuwe materialen 

⁃  Kennismaking in klassen 

⁃  Hoe loopt het? Er wordt vooral naar de praktische zaken gekeken: hoe loopt 

het? Moeten we bijsturen? Deze bijeenkomst vindt plaats rondom de 

herfstvakantie. 

⁃  Puntjes op i. We proberen tijdens deze bijeenkomst de puntjes op de i te 

zetten. Deze bijeenkomst vindt medio februari plaats 

⁃  De blik vooruit. We kijken tijdens deze bijeenkomst al naar het volgende 

schooljaar: hoe kan de TSO worden verbeterd? En wat moet vooral niet 

worden veranderd? Deze bijeenkomst vindt plaats rondom de meivakantie. 
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Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 

• Elke TSO-begeleide is verplicht een originele en geldige VOG te overleggen aan de 

school alvorens de medewerker actief wordt ingezet bij de TSO. Dit geldt voor iedere 

ouder alsook voor iedere professional en voor iedere stagiair. Dit is vastgelegd in 

artikel 45 van de wet op het primair onderwijs. De Administratie ziet toe op naleving 

van deze verplichting. 

• TSO-assistenten, zoals groep-8 leerlingen of scholieren die een korte snuffel- of 

maatschappelijke stage volgen, zijn niet VOG-plichtig indien zij onder direkt toezicht 

assisteren bij de TSO. 

• De aanvraag voor de VOG wordt geïnitieerd door de Administratie. De VOG-aanvraag 

dient te zijn opgesteld voor de functie waarvoor de medewerker worden ingezet. 

• De kosten voor het aanvragen van de VOG komen ten laste van de TSO. 

• De Administratie verifieert dat de VOG-verklaring niet ouder is dan twee maanden. 

Tevens verifieert de Administratie de echtheid van de VOG-verklaring. 

Echtheidskenmerken VOG-verklaring: 

⁃  Papier is voorzien van raster en blauw rijkslogo. 

⁃  Papier bevat karakteristiek golvend watermerk. 

⁃  In het papier is een hologram zichtbaar. 

⁃  Onder een UV-lamp blijft het papier donker en lichten kleine vezels in 

het papier en een beeldmerk rechtsonder op. 

⁃  Onder een UV-lamp verandert het blauwe nummer in de 

rechterbovenhoek van kleur. 
• De Administratie archiveert verkregen VOG-verklaringen door ze te signeren met 

daarbij de handgeschreven tekst “Originele VOG-verklaring gezien en geverifieerd”, 

naam van Administratie-medewerker en de datum. De originele VOG-verklaring mag, 

na archivering van de digitale scan, worden vernietigd.  

• Een kopie-VOG wordt niet geaccepteerd door de Administratie. Een digitale scan 

scan van een VOG-verklaring geldt hierbij als kopie. Het is noodzakelijk dat de 

Administratie zelf in staat is de echtheid van de VOG-verklaring vast te stellen. 

• De Administratie informeert het TSO-kernteam van een correct ontvangen VOG-

verklaring. 
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Deskundigheidsbevordering 

• Overeenkomstig artikel 45 van de wet op het primair onderwijs moet minstens de 

helft van degenen die met het toezicht op de leerlingen worden belast, een scholing 

hebben gevolgd op het gebied van overblijven. Deze scholing kan zijn een cursus 

voor tussenschoolse opvang (TSO), een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) of EHBO. 

• De training of scholing wordt in principe binnen een straal van 15 km rondom de 

school verzorgd. 

• De kosten voor de deskundigheidsbevordering worden gedragen door de TSO. 

• Reiskosten gemaakt om de training bij te wonen kunnen niet worden gedeclareerd. 

Deze zijn reeds verdisconteerd in de vrijwilligersvergoeding voor de TSO-ouders. 

• De school streeft ernaar dat minimaal 80% van de TSO-ouders een scholing heeft 

gevolgd op het gebied van overblijven en hiervan een certificaat heeft ontvangen, 

e.e.a. overeenkomstig artikel 45 van de wet op het primair onderwijs. 

• De school streeft ernaar dat de helft van de TSO-begeleiders over een geldig BHV of 

EHBO-certificaat beschikt. 

• TSO-professionals mogen de trainingen eveneens bijwonen. De kosten hiervoor 

worden gedragen door de werkgever van de professionals. 

• Het TSO-kernteam neemt het initiatief tot het aanbieden van trainingen voor 

deskundigheidsbevordering. 

EHBO-training 

• Een EHBO-training volstaat voor de wet als opleiding voor het verzorgen van de TSO.  

• De school streeft ernaar met enige regelmaat het initiatief te nemen voor een EHBO-

training, zo mogelijk toegespitst op het werken in de TSO. 

• DE EHBO-training wordt veelal vergoed door aanvullende zorgverzekeringen. 

Wanneer dit niet het geval is, vergoedt de TSO deze training. 

Methodieken training 

• Een methodieken-training volstaat voor de wet veelal niet als opleiding voor het 

verzorgen van de TSO. 

• De school streeft ernaar TSO-begeleiders methodieken-trainingen te laten volgen 

waaronder bv. kanjertrainingen, playgrounds-trainingen of recreatieve trainingen. 

TSO-training 
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• TSO-ouders worden in staat gesteld een basis TSO-training te volgen en kunnen 

hiervan een certificaat ontvangen. Deze training volstaat voor de wet als opleiding 

voor het verzorgen van de TSO. 

• TSO-ouders die beschikken over dit certificaat worden door de school gekwalificeerd 

als gecertificeerde TSO-ouders. 

• Het certificaat verloopt niet. 

• De school streeft ernaar vervolg TSO-trainingen te verzorgen voor gecertificeerde 

TSO-ouders. 

• Ouders kunnen eenmalig meedoen aan de basistraining. 

• De realisatie van trainingen wordt zo mogelijk gerealiseerd in samenwerking met 

andere scholen binnen en buiten de Salomo-groep. 



 

64 

Financieel 

Kosten van overblijven 

Voor de kosten voor het overblijven wordt een vergoeding gevraagd aan de ouders. Tot die 

kosten behoren onder meer de vergoedingen voor de leerkrachten en de TSO-begeleiders - 

zowel vrijwilligers als professionals - alsook de trainingen en bijeenkomsten voor de 

medewerkers, de VOG-verklaringen, de online planningsomgeving en het spel- knutsel- en 

tekenmateriaal.  Voorafgaand aan ieder nieuw schooljaar wordt de hoogte van het TSO-

tarief vastgesteld door de MR. Ouders worden, zodra dit bekend is, hierover geïnformeerd. 

Voor de betaling van het TSO-geld verzorgt de TSO-administratie 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. 

Betaling TSO-professionals 

• TSO-professionals worden contractueel ingehuurd bij een professionele naschoolse 

opvangorganisaties, een TSO-organisatie of sportorganisatie met als specialisatie 

tussenschoolse opvang. 

• De contracten worden onderhandeld en afgesloten door de school.  

• De kosten worden betaald met het TSO-geld. 

Vrijwilligersvergoedingen 

• TSO-ouders doen het TSO-werk als vrijwilliger en hebben hiervoor recht op een 

vrijwilligers-vergoeding. 

• Het staat ouders vrij af te zien van deze vergoeding. Dit komt dan ten goede aan de 

TSO. 

• De vergoeding is zo laag dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het 

tijdsbeslag van het werk. 
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• Wettelijk mogen TSO-ouders een vergoeding krijgen van maximaal €5 per uur1. 

• Het wettelijk maximum aan vrijwilligersvergoeding per persoon bedraagt €170 per 

maand en €1700 per jaar2. Krijgt een vrijwilliger meer uitbetaald dan moet de 

vergoeding worden belast voor de loon- en inkomstenbelasting. 

• Alleen TSO-ouders die minimaal 1x per maand een TSO-dienst draaien hebben recht 

op een vrijwilligersvergoeding. TSO-assistenten ontvangen geen 

vrijwilligersvergoeding. 

• Bij de Nicolaas Beetsschool verwachten we meer van de vrijwilligers dan enkel het 

draaien van een TSO-dienst. We verwachten hierbij meer inzet van de vaste 

gezichten dan van de flexibele schil. Denk hierbij aan werkzaamheden als: 

⁃  Het bijwonen van bijeenkomsten en vergaderingen. 

⁃  Het online overleg via social media en e-mail 

⁃  Het bijwonen van trainingen 

⁃  Het verzorgen van overdrachten en nazorg. Dit kan soms aanzienlijk uitlopen. 

⁃  Het verzorgen en repareren van materialen, het opruimen van de schuren en 

de inkoop van materialen. 

⁃  Het verzorgen van de planning. 

⁃  Het aanpassen van het protocol, het draaiboek en/of de achtergronden. 

• De TSO hanteert geen tarieven per uur maar wel vergoedingen per overblijfmoment. 

Hierin zijn verdisconteerd de reistijd, de TSO-vergaderingen, de 

deskundigheidsbevordering en de coördinatietaken. 

• Voor de berekening van de vergoedingen wordt gebruik gemaakt van een Excel sheet 

welke is gebaseerd op de online TSO-vergoedingen calculator als te vinden op 

www.tso-assistent.nl/calculator/ 

• De vergoeding voor gecertificeerde TSO-ouders bedraagt €9,00 per volledige TSO-

dienst of €7,00 per halve TSO-dienst (schooljaar 2019/2020). 

• De vergoeding voor TSO-ouders die naast hun TSO-taak ook een structurele 

coördinerende taak verrichten, bedraagt €10,00 per volledige TSO-dienst of €8,00 

per halve TSO-dienst (schooljaar 2019/2020). 

• De vergoeding voor niet-gecertificeerde TSO-ouders bedraagt €6 per volledige TSO-

dienst of €4,50 per halve TSO-dienst (schooljaar 2019/2020). 

• De berekeningen voor bovenstaande bedragen alsook de genoemde Excel sheet zijn 

terug te vinden in de Office-365 omgeving van de TSO. Deze informatie is op 

aanvraag beschikbaar. 

 
1 Bedragen gelden voor 2019. Voor vrijwilligers jonger dan 22 jaar is het bedrag €2,75 per uur. 
2 Bedragen gelden voor 2019. 

https://www.tso-assistent.nl/calculator/
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• TSO-ouders die structureel niet deelnemen aan bijeenkomsten, vergaderingen, 

deskundigheidsbevordering en/of niet tijdig aanwezig zijn voor overdracht - dit ter 

beoordeling van de school - kunnen geen aanspraak maken op bovengenoemde 

bedragen. Zij hebben recht op de wettelijk maximale vrijwilligersvergoeding per uur. 

Deze bedraagt voor 2019 € 5 per uur. 

• TSO-ouders die een uitkering ontvangen dienen bij de uitkeringsinstantie 

toestemming te vragen voor het doen van vrijwilligerswerk. Zonder toestemming 

vrijwilligerswerk doen kan consequenties hebben voor de uitkering. 

Output van de genoemde Excel sheet: 

 

Financiële verantwoording 

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-kernteam. 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. 

Verzekering, aansprakelijkheid 
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• De school is wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten tegen wettelijke 

aansprakelijkheid bij de TSO. 

• School draagt zorg voor de WA-verzekering voor de vrijwilligers van de TSO.  

• De TSO-begeleiders zijn niet wettelijk aansprakelijk voor de kinderen, noch voor de 

fysieke ruimten van de opvang. De aansprakelijkheidsverzekering van de school 

wordt geacht deze schade te dekken. 

• De werkgever(s) van de professionele TSO-begeleiders draagt zelf zorg voor een 

voldoende aansprakelijkheidsverzekering voor de in te zetten TSO-professionals. 

• De TSO is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigen speelgoed, 

meegebrachte spullen of kleding van het kind, gevolgschade, immateriële of 

indirecte schade. 

• De ouders van de kinderen zijn zelf aansprakelijk voor de schade die door hun kind 

tijdens het overblijven is aangericht. 
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Privacy en AVG 

Een goede zorg bieden kan op gespannen voet staan met de privacy van het kind en het 

gezin. We streven er bij de TSO naar om zo goed mogelijk zorg te bieden terwijl de privacy zo 

goed mogelijk wordt gerespecteerd. Dit wordt geborgd met het onderschrijven van het TSO-

protocol waaraan iedere TSO-begeleider aan is gehouden.  

Het is denkbaar dat de TSO-medewerker tijdens de inzet voor de school over de school, haar 

leerlingen en/of andere relaties van de school bijzonderheden te weten komt waarvan de 

TSO-medewerker het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. 

Dit kan bijvoorbeeld privacygevoelige informatie betreffen als: 

• Gedragsproblematiek of emotionele problemen kind 

• Gebeurtenissen of problemen bij het kind thuis 

• Gebeurtenissen op het schoolplein tijdens of buiten de TSO 

• Medische informatie betreffende het kind of ouder 

Op dergelijke informatie berust geheimhoudingsplicht, zowel tijdens als na de afloop van de 

TSO-dienst. Om te voorkomen dat er ongewenste inbreuken in de privacy optreden, zijn een 

aantal gedragsregels opgesteld voor de TSO-medewerkers. 

• Wanneer dergelijke informatie is verkregen van een ouder/verzorger, vraag de ouder 

dan expliciet of deze informatie gedeeld mag worden met het TSO-kernteam. 

Verzoek de ouder daarnaast om zelf contact op te nemen met het kernteam. 

• Wanneer de informatie in vertrouwen is verkregen van ouder of kind dan blijft deze 

informatie bij de betreffende TSO-medewerker en mag deze niet worden gedeeld 

met anderen, ook niet met de school. Tenzij: 

⁃  Expliciete toestemming is verkregen van de betreffende ouder om deze 

informatie te delen met het TSO-kernteam of het gehele TSO-team. 

⁃  In geval van huiselijk geweld en kindermishandeling: dit moet bij het TSO-

kernteam worden gemeld waarna de directie wordt geïnformeerd. Vanaf dat 

moment is de door de school vastgestelde meldcode “huiselijk geweld en 

kindermishandeling” van toepassing. 

⁃  In geval van seksueel misbruik door een medewerker van de school of 

vrijwilliger geldt er een meldplicht. De TSO-medewerker meldt zijn/haar 

vermoedens zelf bij de directie van de school. 

⁃  De TSO-medewerker zich om welke reden dan ook bezwaard voelt de 

informatie voor zich te houden: in dat geval mag de TSO-medewerker de 

informatie met het TSO-kernteam informeren. Het TSO-kernteam beslist dan 

wat er eventueel met deze informatie wordt gedaan. 
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• Wanneer de informatie is verkregen naar aanleiding van een gebeurtenis tijdens de 

TSO-dienst dan wordt deze informatie altijd gedeeld met het TSO-kernteam. Het 

kernteam besluit dan of en zo ja, welke actie ondernomen moet worden. Dit kan bv. 

zijn het informeren van het TSO-team en het eventuele vastleggen van de informatie 

in het TSO-logboek. 

• Aan de hand van het TSO-logboek worden aandachtspunten gedeeld met het TSO-

team door het kernteam of de dag-coördinator. In uitzonderlijke situaties en 

uitsluitend met instemming ouders kan dit ook schriftelijk inzichtelijk worden 

gemaakt. 

• TSO-ouders delen eventuele foto’s en filmopnames gemaakt tijdens de TSO zo snel 

mogelijk met het TSO-kernteam en verwijderen dit beeldmateriaal hierna direct van 

hun opnameapparaat. Dergelijk beeldmateriaal wordt niet door TSO-ouders met 

derden gedeeld. 

• De TSO beschikt niet over de namen van de kinderen noch de contactgegevens van 

de ouders. Het TSO-kernteam kan deze informatie eventueel opvragen ten einde 

contact op te nemen met ouders / verzorgers maar laat dit bij voorkeur over aan de 

school. 

• De vrijwilligers is niet gevraagd een schriftelijke vrijwilligersovereenkomst of 

geheimhoudingsverklaring te tekenen. 

Op het werk van de TSO is het privacy-protocol van de school van toepassing. De paragrafen 

hieronder zijn een aanvulling hierop. Hierin wordt formeel beschreven hoe binnen de TSO-

persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze worden verwerkt en welke 

privacy rechten de betrokkenen hebben, een en ander overeenkomstig de algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG). Het privacy-protocol van de school is hierbij 

leidend. 

Verantwoordelijk en contact 

De Nicolaas Beetsschool is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van 

persoonsgegevens, zoals opgesomd in deze privacyverklaring. De functionaris 

gegevensbescherming van de school kan worden bereikt door contact op te nemen met de 

school, de directeur dan wel het TSO-kernteam (zie voor contactgegevens het hoofdstuk 

Contact). 

 

 

Welke persoonsgegevens worden ten behoeve van de TSO gebruikt? 

• Voor- en achternaam TSO-begeleiders 
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• E-mailadres TSO-begeleiders 

• Bankrekening-gegevens TSO-ouders 

• VOG-verklaring TSO-begeleiders 

• Trainingsvoortgang TSO-ouders 

• Gebruikersnaam TSO-rooster-omgeving voor TSO-begeleiders 

• Wachtwoord TSO-rooster-omgeving voor TSO-begeleiders 

• IP-adres TSO-begeleiders waarvandaan wordt ingelogd op de TSO-rooster-omgeving 

• Browseridentificatiestring TSO-begeleiders waarmee wordt ingelogd op de TSO-

rooster-omgeving 

• Vrijwillig op te geven in TSO-rooster-omgeving: adresgegevens, telefoonnummer, 

geboortedatum, profielfoto 

• Mobiele telefoonnummer van de TSO-begeleider (niet verplicht) 

• Naam en profielfoto bij Whatsapp account TSO-begeleider (niet verplicht) 

Uitsluitend in geval van bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor een goede invulling 

van de TSO kunnen ook persoonsgegevens van leerlingen worden gebruikt, dit ter 

beoordeling van het TSO-kernteam: 

• Voornaam, klas en leerkracht van leerling 

• Algemeen geformuleerde aandachtspunten betreffende de leerling 

• Bijzonderheden betreffende de leerling, na instemming ouders/verzorgers en 

wanneeer als noodzakelijk geacht door TSO-kernteam. Dit betreft gegevens als bv. 

⁃  Instructies hoe te handelen in specifieke situaties met betrekking tot 

bovengenoemd kind 

⁃  Medische informatie 

⁃  Contactgegevens ouders/verzorgers van bovengenoemd kind 

• De gegevens betreffende de leerling  
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Waarvoor worden deze gegevens gebruikt? 

Deze gegevens zijn benodigd voor een correcte, efficiënte en pedagogisch verantwoorde 

uitvoering van de TSO. 

Wie heeft toegang tot deze gegevens? 

Het TSO-kernteam heeft toegang tot alle bovengenoemde persoonsgegevens, met 

uitzondering van de bankrekeningnummers. 

De Directie Heeft toegang tot alle bovengenoemde persoonsgegevens. 

De Administratie heeft toegang tot de bovenstaande persoonsgegevens behalve de 

persoonsgegevens van de leerlingen. 

Informatie over leerlingen kan worden gedeeld met TSO-begeleiders wanneer noodzakelijk 

voor een goede uitvoering van de TSO. Dit gebeurt gewoonlijk mondeling tijdens de 

overdracht voorafgaand aan de TSO-dienst. Hierbij wordt terughoudendheid betracht. 

Het TSO-kernteam, de dag-coördinatoren en de Directie hebben toegang tot het TSO-

logboek. 

Het wachtwoord dat de TSO-begeleiders gebruiken om in te loggen in de TSO-rooster-

omgeving wordt met niemand gedeeld. Het is ook niet mogelijk dit wachtwoord te 

achterhalen 

De gegevens worden nooit met derden gedeeld als daar wettelijk geen reden voor is. 

Hoe worden de gegevens bewaard? 

Gegevens worden primair bewaard in de TSO-rooster-omgeving. Het privacystatement voor 

deze omgeving is hier te vinden: 

https://beets.inzetrooster.nl/admin/verwerkersovereenkomst.pdf 

In Whatsapp worden telefoonnummers bewaard met de naam van TSO-begeleiders. 

Inherent aan de werking van Whatsapp is dat iedere TSO-begeleider de naam en 

telefoonnummers van andere leden van de TSO-Whatsapp groep kunnen inzien. TSO-

begeleiders zijn niet verplicht deel te nemen aan deze Whatsapp-groep. 

De school draagt zorg voor het op een correcte manier bewaren van bankgegevens, VOG-

verklaringen en alle andere informatie die de school verkrijgt ten behoeve van de TSO. 

Voor een goede uitvoering van de TSO kunnen uitdraaien (exports) van de TSO-rooster-

omgeving worden opgeslagen in de ICT-omgeving als ingericht voor de Nicolaas Beetsschool. 

Persoonsgegevens mogen niet worden gedownload naar een lokaal computersysteem tenzij 

voor kortstondige bewerking waarbij het bestand zo kort mogelijk op het lokale 

computersysteem staat. 

https://beets.inzetrooster.nl/admin/verwerkersovereenkomst.pdf
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Het TSO-kernteam maakt gebruik van een schriftelijk TSO-logboek. Dit logboek bevindt zich 

altijd op de kamer van de directeur. 

In uitzonderlijke gevallen kan ervoor worden gekozen om, aangaande specifieke leerlingen, 

instructies-bij-calamiteiten en contactgegevens ouders/verzorgers worden afgedrukt en 

opvallend worden opgehangen in de TSO-container. 

Derde landen 

De persoonsgegevens in de TSO-rooster-omgeving worden op een server in Nederland 

bewaard. De informatie op de ICT-omgeving van de school wordt opgeslagen conform het 

AVG-beleid van de school. 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard? 

Deze gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden. Als 

persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn dan worden deze na uiterlijk een jaar 

verwijderd. Er zijn voor de TSO geen wettelijke eisen qua bewaarplicht buiten de 

bewaarplicht zoals deze geldt voor de administratie. 

Personen die niet meer actief zijn bij de TSO worden in de TSO-rooster-omgeving 

gedeactiveerd. Na afloop van het schooljaar worden zij verwijderd uit dit systeem. 

Verzonden en ontvangen E-mail-berichten worden maximaal twee jaar bewaard waarbij 

steeds in de zomervakantie de e-mail ouder dan een jaar wordt verwijderd. 

Het schriftelijke TSO-logboek wordt ieder schooljaar vernieuwd. 

Privacy rechten uitoefenen 

TSO-begeleiders alsook ouders van leerlingen hebben privacyrechten.  De Nicolaas 

Beetsschool en het TSO-kernteam helpen u graag bij het uitoefenen van uw privacyrechten. 

Neem gerust contact op, de noodzakelijk contactgegevens vindt u aan de start van deze 

privacyverklaring. 

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw 

persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw 

persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik 

van persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de 

functionaris gegevensbescherming van de school. 

De school kan in sommige gevallen om aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast 

te stellen. 

Data lekkage 
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Indien je zelf het vermoeden hebt van een datalek, verzoeken we je dit direct te melden aan 

de school. 

Wanneer er onverhoopt informatie van de TSO in handen van anderen komt dan kan er een 

meldplicht bestaan. Het niet melden kan een boete opleveren. De meldplicht geldt wanneer: 

a. het niet-versleutelde digitale informatie betreft zoals een excel sheet of een ander 

databestand 

b. het privacy-gevoelige informatie betreft 

c. het ernstig genoeg is - dat is het geval de lekkage waarschijnlijk ongunstige gevolgen 

heeft voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen 

In eerste instantie moet het direct (binnen 72 uur) gemeld worden bij het Meldloket 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

Gaat het om een ernstige lekkage dan moeten ook de betrokkenen, zoals de ouders van de 

kinderen, op de hoogte worden gebracht. 

Foto- en filmopnames 

• Dit hoofdstuk is een aanvulling op het protocol “Beeld- en geluidsopnames” als 

vermeld op de website van de school en in de schoolgids. 

• Er mogen tijdens de TSO foto- en/of filmopnames worden gemaakt, verder genoemd 

beeldmateriaal. 

• Beeldmateriaal kan worden gemaakt voor intern en voor extern gebruik. 

• De TSO is terughoudend in het maken van beeldmateriaal. 

Beeldmateriaal voor intern gebruik 

• Beeldmateriaal met als doel de verbetering van de uitvoering van de TSO. Dit wordt 

intern door de TSO gebruikt en na bespreking vernietigd. Er wordt tevoren geen 

toestemming van de ouders gevraagd. Het betreft hier alleen een beeldmateriaal 

voor intern gebruik. 

• Beeldmateriaal ten behoeve van observatie van een of meerdere specifieke 

kinderen. Dit mag uitsluitend na toestemming van de betreffende ouders dan wel in 

opdracht van (en onder verantwoording van) de Directeur of de pedagogisch 

medewerker van de school. Het beeldmateriaal wordt na bespreking vernietigd. 

• Beeldmateriaal ten behoeve van informatieverstrekking, zoals bv. 

voorlichtingsavonden op school. Er wordt tevoren geen toestemming van de ouders 

gevraagd. Het betreft hier alleen een beeldmateriaal voor intern gebruik. 

Beeldmateriaal voor extern gebruik 

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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• Het protocol “Beeld- en geluidsopnames” wordt hierbij gevolgd. 



 

75 

Tot slot 

Taken voor aanvang schooljaar 

• Niet-repareerbare en versleten speelmateriaal weggooien. 

• Ervoor zorgen dat repareerbaar speelmateriaal wordt hersteld en dat onderhoud 

wordt verricht. 

• Nieuwe materialen aanschaffen. 

• Opruimen container en schuur. Leeghalen opslagruimte tegenover kamer directeur.  

• In gebruik nemen van nieuw logboek. Eventueel aantekeningen overnemen uit 

logboek voorgaande schooljaar. Vernietiging logboek voorgaande schooljaar 

• Aantal groepen vaststellen 

• Buitenspeelrooster opstellen (school) 

• Op basis van buitenspeelroostser het TSO-rooster opstellen 

• Speellocatie voor kleuters bij slecht weer kleuters vaststellen. 

• Regenprogramma kleuters herzien  

• Afspraken met SportPlaza Groenendaal maken over het gebruik van de velden. 023 - 

529 20 72, administratiegroenendaal@sportplaza.nl, Miranka de Groot 

• Op RCH spelen de groepen 7 en 8. Het is de leerlingen wel/niet verplicht mee te gaan 

naar RCH 

• TSO regels printen voor kick-off meeting. 

• Oude email (> 1 jaar) verwijderen uit de overblijf-mailbox. 

• Contact opnemen met de organisatie(s) professionals.  

• Doorspreken lockdown-maatregelen. 

• Planning trainingen / bijeenkomsten. 

• Planning VOG-aanvragen 

• Planning rondgaan in groepen 6 t/m 8. Per groep 15 minuten.    

• Administratie verzorgt financiële verantwoording TSO over het afgelopen jaar aan 

MR. 

 

 

mailto:administratiegroenendaal@sportplaza.nl
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Rondgaan in groepen 6 t/m 8 

Op de ochtend van de eerste schooldag van een nieuw schooljaar gaat het TSO-kernteam of 

afgevaardigden langss de klassen om uitleg over de afspraken. Per groep wordt 15 minuten 

gereserveerd. 

 

• De kinderen luisteren naar de TSO-begeleiders net zoals ze naar de meesters en 

juffen luisteren. 

• De regels voor ochtendpauze en middagpauze zijn zoveel mogelijk gelijk. Maar als 

een TSO-begeleider zegt dat iets niet mag dan mag dat dus niet, zelfs al mocht het in 

de ochtendpauze wel. 

• We klimmen niet in bomen en ook niet in of over de hekken. 

• We praten aardig, geen grof taalgebruik - niet naar begeleiders maar ook niet naar 

elkaar 

• Een keertje stoeien of ruw spel?  Dat mag best, zolang het voor de begeleiders maar 

heel duidelijk is dat het voor iedereen leuk is en dat niet steeds dezelfde onderop 

ligt. 

• Iedereen helpt mee met opruimen na de TSO. 

• Bij vragen, problemen of als je graag wat wil vertellen: kom gewoon naar een TSO-

begeleider. Wij zijn er voor jullie. 

• Als het je even teveel wordt, ga dan even naar je favoriete TSO-begeleider.  

• Het is de bedoeling dat wij, van de TSO, wat vaker spelactiviteiten gaan organiseren. 

Die zijn nie verplicht maar als het je leuk lijkt, dan mag je natuurlijk meedoen. 

Voor groepen 7 en 8 

• Iedereen gaat gezellig mee naar RCH, er is genoeg te doen. Moeten we iets 

meenemen voor je? 

• Bij het hek hoor je waar we op het sportpark naar toe gaan. Meestal is dat het RCH 

kunstgrasveld maar het kan ook zijn dat we Alliance-velden gaan. We komen nooit in 

het RCH stadion.  

• Samen oversteken. Ook op de parkeerplaats aan de overkant rustig lopen - pas bij 

RCH mag je rennen 

• Te laat bij oversteek? Zoek een TSO-begeleider die je helpt oversteken. Zelf 

oversteken mag echt niet. 

• Niet over de hekken klimmen en ook niet op de dug-outs of kleedkamers. 
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• Goals verplaatsen mag alleen samen met een begeleider. Niet schuiven! 

• Ga niet in de netten hangen en ook niet aan de goals. De kleine goaltjes zijn geen 

hutten of forten.  

• Grit blijft (verspreid) op het kunstgrasveld, leeg je schoenen op het kunstgrasveld. 

• Er wordt op tijd gewaarschuwd om terug te gaan. Lever dan de ballen in. Zorg dat je 

meteen meegaat want anders kom je te laat. Jouw probleem, de waarschuwing was 

op tijd. 

• Alleen teruggaan mag niet. Wi je even alleen zijn, wandel dan even een rondje om 

het veld of ga zitten op de bankjes bij de RCH kantine. Of loop even naar een van de 

TSO-begeleiders. 

• Met een groepje naar het skatepark? Is niet de bedoeling maar misschien kan het 

wel een keertje? 

• Wil je dat een begeleider mee speelt? Vraag het! 

• Wil je ander materiaal uit de container meenemen? Vraag het! Heb je een ander idee 

om te doen op RCH? Vertel het! 

Wijzigingen 

Dit protocol kan wijzigingen ondergaan wanneer veranderingen in de organisatie, de praktijk 

of de wet dit noodzakelijk maken. Deze wijzigingen worden veelal achteraf beoordeeld door 

de MR. 

Vragen of klachten 

Het TSO-kernteam is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en TSO-

begeleiders in geval van klachten met betrekking tot de TSO.  

Vindplaats 

Dit document is te downloaden via de website van de Nicolaas Beetsschool, 

www.nicolaasbeetsschool.nl. Dit document staat bij de protocollen. 

Het document is ook op te vragen bij het TSO-kernteam. 

Contact 

Email:   TSO-kernteam: overblijf@nicolaasbeetsschool.nl 

   Directeur:  directeur@nicolaasbeetsschool.nl 

   School:  info@nicolaasbeetsschool.nl 

http://www.nicolaasbeetsschool.nl/
mailto:overblijf@nicolaasbeetsschool.nl
mailto:directeur@nicolaasbeetsschool.nl
mailto:info@nicolaasbeetsschool.nl
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Telefoon: School:  023 - 52 86 244 

TSO-ouders kunnen daarnaast gebruik maken van de TSO-Planner en de TSO-

Whatsappgroep om contact met elkaar of met het TSO-kernteam op te nemen. 
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Bijlage - Lockdown 

In deze bijlage drie handvesten die als basis kunnen dienen voor een aanvulling op het 

reguliere TSO-protocol tijdens periodes als de corona-crisis waarbij de school deels of geheel 

werd gesloten. Deze handvesten zijn ad-hoc opgesteld tijdens de corona-crisis en steeds 

bijgesteld. 

Basisuitgangspunten 

• Inventariseer maatregelen volgens Rijksoverheid, PO-Raad en RIVM. Probeer met 

eerste opstellen protocollen vooruit te lopen op deze maatregelen. 

• Is er een invulling van de TSO wenselijk? 

• Wie van de TSO komen in aanmerking? Inventariseer zo snel mogelijk de 

beschikbaarheid. 

• Wie van de TSO worden direkt ingezet en wie is reserve? 

• Zijn de professionals inzetbaar en is dit wenselijk? 

• Welke maatregelen treft de school en hoe past de TSO hierin? 

• Ouders zijn niet welkom om het schoolplein, een uitzondering geldt voor (een deel 

van) de TSO. 

• TSO-medewerkers volgen nauwgezet de instructies van RIVM en school maar 

gebruiken ook hun gezonde verstand: het werk moet ook pedagogisch verantwoord 

blijven. 

• TSO-begeleiders dragen geen mondkapje of handschoenen tenzij verplicht gesteld 

door de school. 

Noodopvang 

• Alle scholen zijn gesloten 

• Kinderen blijven thuis en krijgen de lessen online aangeboden. Dit geldt niet voor 

kinderen van ouders die werkzaam zijn in zgn. cruciale beroepen 

• Kinderen die niet thuis zijn en gewoonlijk al naar de naschoolse opvang gingen, gaan 

ook nu de opvang. Zij doen daar online hun schoolwerk. 

• Kinderen die én niet thuis én niet naar de opvang kunnen verblijven op school. Zij 

krijgen ‘gewoon’ les. Voor deze kinderen is een invulling van de TSO wenselijk. 
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• Alleen kernteam van TSO wordt ingezet voor zover zij 100% inzetbaar zijn. Is dit niet 

mogelijk, dan worden voor kernteamleden vervangers gezocht in het vaste-

gezichten-team die wel 100% inzetbaar zijn. 

• De lunch-taak van de TSO verschuift van leerkracht naar de TSO-begeleiders: de TSO-

begeleiders lunchen dus met de kinderen. 

• Er is maar één TSO-dienst en deze duurt, inclusief de lunch, een uur. 

• De TSO vindt plaats op het grote plein. 

• Er worden per dag minimaal twee TSO-begeleiders ingezet: liever te veel dan te 

weinig omdat kinderen in zo’n periode veel aandacht vergen. 

• De school zet zich in om alle kinderen in deze noodopvang onder te brengen bij de 

verschillende naschoolse opvangorganisaties. 

 

Vanaf 16 maart 2020 is bovenstaand draaiboek enkele dagen in uitvoering geweest, geheel 

verzorgd door twee mensen van het kernteam. Er waren tussen de 10 en 20 kinderen 

aanwezig. Daarna konden alle kinderen ergens worden ondergebracht. De sfeer tijdens de 

TSO was prima maar wel intensief, zelfs met twee TSO-begeleiders op 10 kinderen. 

Halve dagen naar school 

• Kinderen gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school. 

• Klassen worden in twee helften verdeeld. 

• Ene helft gaat ’s morgens naar school, de andere helft ’s middags. De dag erna draait 

dit om. 

• Leerkrachten zien dagelijks al hun leerlingen. 

• Schooltijden zijn aangepast op dit halve-klassen-rooster, daarnaast wordt gebruik 

gemaakt van drie shifts in aankomst en vertrektijden. 

• Ouders zijn niet welkom op het schoolplein, een uitzondering is gemaakt voor de 

TSO-ouders die worden ingezet. Ouders van kleuters mogen wel op het kleuterplein 

komen maar blijven hier zo kort mogelijk. 

• Andere helft van de dag zijn kinderen thuis of bij de naschoolse opvang. 

• Meer kinderen kunnen gebruik maken van de noodopvang van de school. 

• Er zijn drie mensen van de TSO nodig, bij voorkeur de leden van het kernteam en 

anders vervanging vanuit het vaste-gezichten-team. 

• Het moet eenvoudig mogelijk zijn snel vervanging te regelen bij onverhoopte 

ziekteverschijnselen TSO-begeleiders. 
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• Kinderen in ochtendshift op school moeten na de schooltijd naar de juiste plek gaan: 

⁃  Kinderen die naar huis gaan, pakken hun fiets en gaan meteen naar het hek 

(even op schoolplein wachten op broertje / zusje mag) 

⁃  Kinderen die naar Les Petits gaan, verzamelen zich in de kleutergymzaal: daar 

eten ze onder begeleiding van school 

⁃  Kinderen die naar Casca gaan, verzamelen zich in de plusklasruimte: daar 

eten ze onder begeleiding van school. Kinderen die bij de Beets-Casca blijven, 

krijgen een paars armbandje. Kinderen die naar de Molenwerf-Casca moeten 

gaan, krijgen een blauw armbandje. 

⁃  Kinderen die naar SportFever gaan verzamelen zich bij de zithoek op het 

kleuterplein 

⁃  Kinderen die op school blijven (noodopvang) verzamelen zich op een 

afgesproken plek en lunchen daar onder begeleiding van de TSO. Indien 

mogelijk lunchen ze met de Casca-kinderen in de plusklasruimte. 

• De school verzorgt een lijst met de namen en klassen van alle kinderen die ’s 

morgens les hebben en ’s middags naar kinderopvang of noodopvang gaan. 

• Om 11:20 haalt de TSO deze lijst op bij de Directie. 

• Tegen 11:30 haalt een TSO-begeleider de op de lijst vermeldde Casca, SportFever en 

noodopvang-kinderen op bij alle groepen 1 en 2 en brengt ze naar de juiste locaties. 

• Een personeelslid van de school haalt tegelijkertijd bij de groepen 1 en 2 alle 

kinderen op die naar Les Petits moeten gaan, en brengt deze kinderen naar de 

kleutergymzaal. 

• Tegen 11:30 haalt een andere TSO-begeleider de op de lijst vermeldde kinderen op 

bij alle groepen 3 en brengt ze naar de juiste locaties. Na een tot twee weken mogen 

de kinderen uit zelfstandig naar de juiste locaties nadat ze zijn opgepikt uit de klassen 

- de TSO-begeleider loopt er wel achteraan en checkt dat het goed gaat. 

• Een TSO-begeleider wacht de noodopvangkinderen op, op de afgesproken locatie en 

controleert of alle kinderen aanwezig zijn. 

• Een personeelslid van de school wacht de Les Petits kinderen op in de kleutergymzaal 

en controleert of alle kinderen aanwezig zijn. 

• Een personeelslid van de school wacht de Casca-kinderen op in de kleutergymzaal en 

controleert of alle kinderen aanwezig zijn. 

• Vanaf 11:35 staat een personeelslid bij het hek en houdt goed in de gaten dat 

(jongere) kinderen inderdaad moeten worden opgehaald. Ook dit personeelslid heeft 

een namenlijst. Kinderen die niet worden opgehaald en die niet bij een kinderopvang 
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zijn ingepland komen altijd terecht bij de noodopvang. De TSO vangt deze kinderen 

gedurende de TSO op, de school neemt verdere stappen. 

• Zodra de kinderen in groepen 1 t/m 3 zijn opgehaald gaat deze twee TSO-begeleiders 

naar het grote plein. 

• Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 gaan zelf naar de juiste plek. De TSO-begeleiders op 

het grote plein begeleiden dit in goede banen, mede aan de hand van de lijst 

(kinderen weten soms echt niet waar ze naar toe moeten). Kinderen moeten soms 

echt worden gebracht op de juiste locatie. Doortastendheid van de TSO-begeleiders 

is noodzakelijk. 

• De TSO-begeleiders verifiëren of alle kinderen aanwezig zijn bij de plusklas - dit kan 

op het moment dat ze een kind daar hebben gebracht. Idem SportFever en 

noodopvang. Als er kinderen ontbreken dan wordt er door beide TSO-begeleiders 

gezocht, met assistentie van de school. 

• De TSO-begeleiders zorgen ervoor dat kinderen die naar huis gaan ook daadwerkelijk 

meteen hun fiets pakken en naar het hek gaan.  

• De eerste paar dagen is assistentie vanuit de school op het grote plein gewenst. 

• Overweeg om de eerste twee dagen tegen 11:30 ook de kinderen uit de groepen 4 

op te halen, het blijkt voor hen erg spannend. 

• Casca-kinderen die in de plusklas hebben gegeten (paars en blauw armbandje) 

brengen hun tas naar Casca en leggen die op een plek als door Casca aangewezen. 

• Casca-kinderen die bij Casca zelf hebben gegeten (geel armbandje) brengen hun tas 

naar de TSO-begeleiders en leggen die op een plek als door de TSO aangewezen. 

• De noodopvangkinderen brengen hun tas terug naar hun klas. 

• Alle Casca-kinderen en noodopvangkinderen hebben dan speelpauze onder 

begeleiding van de TSO. 

• De begeleiders van Casca zijn buiten maar assisteren niet in de begeleiding op het 

plein. Ze dragen wel de zorg voor ‘hun’ kinderen wanneer daarom gevraagd. 

• De TSO-begeleiders hebben nadrukkelijk oog voor problematiek bij kinderen, denk 

hierbij aan thuissituaties, verblijf bij opvang, het missen van vriendjes etc. De TSO 

biedt hierbij een luisterend oor en zet zich wanneer mogelijk, in samenwerking met 

de school, in om oplossingen te vinden. 

• De TSO-begeleiders houden in de gaten dat het hek dicht blijft. Pas vanaf 12:15 

mogen kinderen het schoolplein op. 

• Even na 12 uur gaan de kinderen uit de kleutergymzaal onder begeleiding van school 

naar de parkeerplaats bij Groenendaal. Aldaar vindt overdracht uitwisseling plaats 
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met Les Petits. Om ongeveer 12:10 keren zij terug. De kinderen gaan direct naar hun 

eigen klas. 

• Vanaf 12:10 gaat een personeelslid bij het hek en een personeelslid bij de 

fietsenstalling staan om de aankomst in goede banen te begeleiden. 

• Om 12:10 (uiterlijk 12:13) wordt het signaal ‘opruimen’ gegeven. Kinderen met een 

paars en blauw bandje gaan naar Casca. De kinderen met een blauw bandje worden 

tussen 12:15 en 12:30 opgehaald door Casca Molenwerf waarbij zij ook kinderen 

meenemen naar school: zij gaan direct naar hun eigen klas. 

• Alle kinderen met een geel bandje verzamelen zich dan bij hun tassen. Ook de 

noodopvangkinderen gaan daar heen. Daarna mogen de kinderen uit de groepen 3 

t/m 8 naar hun eigen groep gaan. 

• De kinderen uit de groepen 1 en 2 worden door een TSO-begeleider naar hun klas 

gebracht. Overweeg om de eerste paar keer ook groep 3 naar de eigen klas te 

brengen. 

• De TSO-begeleiders assisteren hierna tot 12:45 bij de aankomst van de andere 

kinderen. Daarna beginnen de lessen weer. De TSO ruimt dan het plein verder op en 

koppelt terug bij de Directie. 

• In geval dat er kinderen in de noodopvang zitten die iets later worden opgehaald, 

dan vallen deze tot 13:00 onder de begeleiding van de TSO. Hierna worden ze 

overgedragen aan school. 

 

Vanaf 11 mei 2020 is bovenstaand draaiboek enkele weken in uitvoering geweest door twee 

mensen van het kernteam en een lid van het vaste-gezichten-team. Het draaiboek is steeds 

iets bijgesteld tot nu bovenstaand verslag. Aanvankelijk was de TSO wat hectisch maar al 

snel was sprake van een goed lopend systeem waar ook de kinderen zich prettig bij leken te 

voelen. Er waren tot een 45-tal kinderen van Casca aanwezig in de speelpauze. Er waren tot 

10 kinderen in de noodopvang waarbij er eentje enkele keren later werd opgehaald, het is 

voorgekomen dat een ouder de kinderen vergat op te halen waardoor de kinderen in de 

noodopvang kwamen. Dit resulteerde in een hiep-hoi-stemming. Er is geen slecht-weer-

draaiboek opgesteld. 

Hele dagen naar school, cohorten 

• Kinderen gaan hele dagen naar school. 

• Buiten spelen mag alleen samen met de eigen en de parallelgroepen (jaarlaag als 

cohort) 

• De TSO vindt plaats in drie shifts van een half uur met daartussen steeds 5 minuten. 
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• Per speellocatie zijn er iedere shift 2 groepen uit dezelfde jaarlaag (cohort). De 

kleuters spelen buiten in twee shifts. 

• De noodopvang komt te vervallen. 

• Het aantal wisselende gezichten moet worden geminimaliseerd. Hiertoe 

inventariseert het TSO-kernteam hoe vaak de TSO-begeleiders inzetbaar zijn. Bij het 

opstellen van de planning wordt hier rekening mee gehouden. 

• Er wordt toestemming aan Sportpark Groenendaal gevraagd om de sportparken te 

gebruiken - wanneer de sportterreinen overheidswege gesloten zijn dan moet deze 

toestemming komen van de gemeente. 

• De TSO wordt als normale TSO gedraaid. Ook de professionals worden weer ingezet. 

• Het TSO-kernteam (of de dagcoördinator) mag in de school komen, de andere TSO-

begeleiders niet. 

• TSO-begeleiders zijn om 11:15 aanwezig bij podium grote plein. Na 13:05 is aldaar 

ook de nabespreking. 

• Rooster: 

 
 Buiten spelen 11:25-11:55 

Lunchen: 11:55-12:10 
Buiten spelen: 12:00-12:30 
Lunchen: 11:45-12:00 of 12:30-
12:45 

Buiten spelen: 12:35-13:05 
Lunchen: 12:20-12:35 

MA RCH: 6a/b RCH: 8a/b RCH: 7a/b 

 Grote plein: 4a/b Grote plein: 5a/b Grote plein: 3a/b 

 Kleuterplein 1/2b + 1/2c Kleuterplein: 1/2a + 1/2d  

DI RCH: 6a/b RCH: 7 a/b RCH: 8 a/b 

 Grote plein: 4a/b Grote plein: 5a/b Grote plein: 3a/b 

 Kleuterplein 1/2b + 1/2c Kleuterplein: 1/2a + 1/2d  

DO RCH: 6a/b RCH: 8a/b RCH: 7a/b 

 Grote plein: 4a/b Grote plein: 5a/b Grote plein: 3a/b 

 Kleuterplein 1/2b + 1/2c Kleuterplein: 1/2a + 1/2d  

VR RCH: 8a/b RCH: 7a/b  

 Grote plein: 6a/b Grote plein: 5a/b  

 

Vanaf 11 juni 2020 is bovenstaand draaiboek enige weken in uitvoering geweest. Dit werd 

als zeer positief ervaren - de TSO was ontspannener dan de reguliere TSO. Als nadeel gold 

dat dit wel meer tijd vraagt van de vrijwilligers en ook de kosten voor professionals 

aanzienlijk hoger waren. De 5 minuten tussen beide shifts werden eveneens positief 

ontvangen. 

 

Bijna terug naar normaal 
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• TSO-begeleiders mogen alleen een TSO-dienst draaien wanneer zij geen klachten 

hebben overeenkomstig de opgestelde gezondheidsverklaring. 

• TSO-begeleiders komen niet in de school, tenzij: 

⁃  De zorg voor een kind daarom vraagt. 

⁃  De TSO binnen plaats vindt vanwege slecht weer / regen. 

⁃  Het een lid van het kernteam of de dagcoördinator betreft. 

• Iedere TSO-begeleider die de school betreedt is verplicht het triageformulier in het 

gastenboek in te vullen. Dit formulier bevat onder meer een gezondheidsverklaring. 

De formulieren worden zo kort mogelijk bewaard. 

• In geval van bv. EHBO, vul het triageformulier pas in na het verlenen van de EHBO. 

• De TSO wordt volgens het normale rooster uitgevoerd waarbij er 5 minuten ruimte 

tussen de shifts wordt gehouden - dit is per schooljaar 2020/2021 ook overgenomen 

naar het standaard TSO-protocol. 
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