TSO - Tussen Schoolse Opvang
tso@rehobothbarendrecht.nl
Beste TSO-krachten,
De school is door de overheid verplicht om tussen schoolse opvang (TSO) aan te bieden, zodat
leerlingen hun lunch gebruiken en de pauze kunnen doorbrengen. Het bestuur van onze school heeft
ervoor gekozen de tussen schoolse opvang in eigen beheer te laten gebeuren. Voor ieder kind is er
de mogelijkheid om op school te eten. Ook als de ouder géén overblijfkracht kan zijn. Wij willen u
erop attent maken dat als uw kind minimaal 2 dagen overblijft, wij het als TSO-commissie zeer
waarderen als u 1x per 2 weken mee wilt draaien in het TSO-rooster. Steeds ervaren wij een groot
tekort van overblijfkrachten bij het maken van een nieuw rooster. Een kind laten overblijven zonder
uw hulp is niet mogelijk! Het zou prettig zijn als iedereen zich hier voor medeverantwoordelijk
voelt. Voor leerkrachten is het mogelijk, indien door hen gewenst, om zelf met de klas te eten.
Ouders eten in een klas waar geen leerkracht is, en/of worden ingedeeld als pleinwacht.
De TSO-commissie:
De TSO-commissie bestaat uit de volgende personen, te weten:
 Elise Doorn en Marianne Lindhout: verantwoordelijk voor de financiën/abonnementen;
 Marlies Wagner: verantwoordelijk voor het rooster en de communicatie.
Abonnementen aanvragen:
U kunt via het aanmeldformulier op de website een abonnement voor uw kind aanvragen. U dient
een vaste dag/vaste dagen op te geven waarop uw kind eet. Dit wordt op datum vastgelegd in de
lijsten van de overblijvende kinderen. Het is niet mogelijk om tussentijds een abonnement aan te
vragen, uit te breiden of stop te zetten. Dit geeft teveel financiële en administratieve rompslomp.
Het is wel mogelijk om incidenteel(!) uw kind een andere dag te laten eten i.p.v. de vaste
abonnementsdag. U moet dit wel even doorgeven aan één van ons of aan de leerkracht! De kosten
voor een abonnement bedragen € 0,80 per kind per dag. U betaalt voor maximaal twee kinderen.
Incidenteel overeten:
Het is mogelijk om uw kind(eren) incidenteel te laten overblijven. Als u een keer uw kind incidenteel
laat overblijven dan meld u uw kind aan voor 09.00 uur via de website. U gaat naar ‘voor ouders’
daarna ziet u ‘aanmelden incidenteel overeten’. De kosten bedragen € 1,50 per kind per dag.
Financiën:
Het TSO-rooster is verdeeld in twee periodes (zomer- tot voorjaarsvakantie en voorjaars- tot
zomervakantie). In maart en in juli worden facturen, per e-mail, verstuurd. We willen u vriendelijk
vragen de factuur zo spoedig mogelijk te betalen. Dat scheelt in het versturen van aanmaningen.
Voor vragen over de factuur of over de uitbetaling van de vergoeding kunt u terecht bij Elise Doorn of
Marianne Lindhout.
Aanmelden overblijfkracht/pleinwacht:
Via de website van school kunt u zich aanmelden, onder het kopje ‘voor ouders’ en daarna ‘TSO’. Het
overblijfrooster herhaalt zich elke twee weken. U kunt ook meedoen als u géén abonnement voor uw
kind(eren) aanvraagt. Maakt u vooral ook gebruik van de regel ‘opmerkingen’ als u iets wilt
doorgeven wat niet op het formulier staat, bijvoorbeeld als u meerdere keren per week wilt eten, als
u voor het eerst gaat eten in een klas en graag de eerste paar keren met een andere overblijfkracht
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wil eten, of bij andere bijzonderheden. Als u TSO-kracht wordt ontvangt u een vergoeding. Voor het
eten bedraagt dit € 3,00 en voor pleinwacht € 4,50. Voor vragen over het rooster kunt u terecht bij
Marlies Wagner.
TSO-mobiel:
De TSO-commissie heeft een eigen smartphone. Het doel daarvan is dat er effectief kan worden
opgetreden als er gaten in het rooster vallen.
Per klas is een TSO-groepsapp aangemaakt. Bij het aanmelden voor een TSO-periode, kunt u op het
formulier aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik van uw telefoonnummer in deze TSOgroepsapp(s).
Ook ouders/verzorgers die niet in het lopende rooster staan, kunnen aan deze apps deelnemen,
zodat zij kunnen inspringen wanneer mensen door bijvoorbeeld ziekte onverwacht niet kunnen
overeten met een klas. We zijn daar enorm mee geholpen.
VOG:
Met het oog op onder andere de veiligheid van de kinderen in een wereld waarin niets meer
ondenkbaar is, heeft de overheid ook de verplichting gesteld dat iedere overblijfkracht een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet aanvragen bij de gemeente. De VOG is een
instellingsgebonden verklaring. Een VOG die voor een andere instelling dan de Rehobôthschool in
Barendrecht is aangevraagd, kan niet bij ons op school worden ingeleverd. Het aanvraagformulier
wordt door de school verstrekt en moet door de overblijfkracht worden ingeleverd bij de gemeente.
Hierbij zijn nodig: een identiteitsbewijs en het verschuldigde bedrag (iets meer dan € 40,00). Na
goedkeuring wordt de VOG thuisgestuurd en moet deze vervolgens op school worden ingeleverd. Als
hierbij het declaratieformulier gevoegd wordt én het betaalbewijs, worden de gemaakte kosten
vergoed door de TSO.
Bevoegdheid:
Omdat de overheid ook graag wil dat overblijfkrachten enigszins professioneel te werk kunnen gaan,
is ook het volgen van een cursus verplicht gesteld. Dat wil zeggen: minimaal de helft van de
overblijfkrachten en pleinwachten per dag moet een bevoegdheid hebben. Omdat we met een
behoorlijk aantal overblijfkrachten (ruim 60) werken in een wisselende samenstelling per keer, willen
we als TSO graag dat zoveel mogelijk mensen deze bevoegdheid hebben. Mensen met een
onderwijsbevoegdheid zijn niet verplicht een cursus te volgen. Voor de administratie hiervan is het
nodig dat we weten wie er bevoegd zijn. (Een kopie van de onderwijsbevoegdheid of van een
eventueel eerder gevolgde cursus overblijven moet ingeleverd worden). Indien nodig wordt een
cursus gegeven.
Hoe het overblijven verloopt:
De overblijfkracht die ingeroosterd is om te eten wordt om 11.55 uur bij het lokaal verwacht.
Leerkracht en leerlingen verlaten na het eindigen het lokaal. Aan de overblijfkinderen wordt even de
gelegenheid gegeven om het toilet te bezoeken. Tijdens het overblijven kunnen de leerlingen het
beste op hun eigen plek zitten. Dat geeft rust. De overblijfkracht begint de maaltijd met gebed. Het
eten is een ontspanningsmoment voor de kinderen. Het mag gezellig zijn in de klas, wat niet
betekent dat alles mag. Heel belangrijk is: eerbied tijdens het beginnen en eindigen. Verder zijn er
natuurlijk wel wat basisregels: Niet schreeuwen, niet zonder reden door de klas lopen, niet aan de
spullen van een ander zitten, niet brutaal zijn, niet naar toilet onder het eten. De (overblijf)kracht
staat op één lijn met de leerkracht als het over gezag gaat! Het blijkt heel lastig te zijn om
schoolbreed concrete regeltjes op te stellen. Alle niveaus vragen een beetje een eigen aanpak, maar
ook iedere ouder is anders. De combinatie van kinderen kan ook per dag verschillen, waardoor de
ene keer iets best kan en een andere keer niet. Het is goed om als overblijfkrachten in een klas even
contact met elkaar te hebben over een concrete invulling van regels als daar behoefte aan is
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(telefoonnummers en e-mailadressen staan op het rooster). En natuurlijk is ook het contact met de
leerkracht van groot belang. Vraag gerust aan hem/haar hoe in bepaalde situaties moet worden
gehandeld. Meldt het ook als er ongewenst gedrag is! Het mooiste is als er door de tijd een band met
de klas ontstaat waarbij liefde voor de kinderen een belangrijk element is.
Om 12.25 uur wordt er geëindigd door de overblijfkracht, zodat om 12.30 uur het lokaal weer
beschikbaar is voor de leerkracht. Het lokaal wordt door de overblijfkracht netjes achtergelaten. Als
het mogelijk is even een doekje over de tafels. Dat kan bijvoorbeeld vlak voor of na het eindigen.
Leerlingen kunnen zelf hun stoel aanschuiven en hun rommel opruimen na het eindigen.
Registratie van leerlingen en overblijfouder:
In iedere klas staat een witte tijdschriftcassette met een blauwe multomap. Hierin zitten onder
andere de klassenlijst een overzicht van de leerlingen met een abonnement.
 Kinderen waarvan de vader of moeder op school eten, zijn herkenbaar door de ‘V’ en de ‘M’.
 Eigen kinderen mogen tijdens het overblijven bij hun vader of moeder eten (vriendjes en
vriendinnetjes niet!)
 Tijdens het eten moet de map worden ingevuld: aankruisen welke kinderen er zijn. Onderaan
de klassenlijst moet het totaal van de aanwezige kinderen worden ingevuld. Als een kind wel
een abonnement heeft, maar niet bij het eten aanwezig is moet navraag worden gedaan bij
de leerkracht of bij juf De Jong. Een enkele keer gebeurt het dat een leerling toch weg is
gegaan. Dit is natuurlijk niet de bedoeling.
 In de map zit ook een aanwezigheidslijst voor de overblijfouder. Het is heel belangrijk dat die
wordt ingevuld, want vanaf die lijst wordt de telling gedaan voor de uitbetaling!
 In geval van ontruiming moet de map mee naar buiten worden genomen, om te kunnen
controleren of alle kinderen er zijn.
Als het regent:
Een enkele keer komt het voor dat het hard regent in de pauze. Als men al buiten is, kan de regenbel
gaan of er wordt van te voren omgeroepen dat het weer te slecht is om buiten te spelen. Als dit zo is
blijven alle kinderen binnen of moeten naar binnen. Op het rooster staat aangegeven wat te doen bij
de regenbel. Hierop staat aangegeven welke pleinwacht naar welke groep moet en welke moeders
die al hebben gegeten, zouden moeten blijven in de klas. Er is geïnventariseerd bij de leerkrachten
wie graag een overblijfmoeder in de klas wil hebben, ook als sommige leerkrachten zelf wel aanwezig
zijn. Omdat zij met werkzaamheden voor school bezig zijn, willen we ons graag zoveel mogelijk aan
dit regenbelrooster houden, zodat iedereen zijn taak kan uitoefenen. Als u moet blijven, vergeet dan
niet uw handtekening te noteren in de map van de klas bij het kopje `regenbel’.
De pleinwacht:
Pleinwacht lopen is een actieve bezigheid! De pleinwacht moet ervoor zorgen dat de kinderen rustig
kunnen spelen. Om 12.15 uur moet de pleinwacht aanwezig zijn, omdat de klassen waar de
leerkracht zelf eet snel naar buiten komen. De pleinwacht stuurt spelende kinderen die nog naar huis
moeten van het plein en sluit de hekken.
Als TSO hebben we zelf spelmateriaal. In de schuur van de kleuters is het TSO-speelgoed te vinden,
aan de rechterkant.
Om een goede pleinwachtverdeling over het schoolplein te hebben, maken we gebruik van de picto’s
(zie bijgaande plattegrond hieronder). Het schoolplein is verdeeld in 5 vlakken. Elke pleinwacht heeft
zijn eigen gedeelte waar hij in de pauze verblijft. Deze picto’s komen overeen met het formulier waar
je je handtekening noteert als je pleinwacht draait. De bedoeling is dat je op dat gedeelte van het
plein blijft zodat we goed overzicht houden.
De groepen 5 t/m 8 mogen gebruik maken van de voetbalkooi. Hiervoor is een apart rooster
opgesteld.
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We zijn er als pleinwacht voor de rust en gezelligheid op het plein. Dat mag gemerkt worden.
Natuurlijk zijn er weleens ruzies. Ga er op af, probeer een oplossing aan te dragen, overleg gerust
met elkaar en durf in te grijpen als het nodig is. Ook hierbij de oproep om incidenten te melden aan
de leerkracht. Communicatie is heel belangrijk! Het geeft onzekere kinderen een fijn gevoel als er
volwassenen in de buurt zijn. Er is een verbanddoos voor kleine wondjes deze zit in de toilettas. Bij
ernstigere valpartijen mag natuurlijk de hulp van het personeel worden ingeroepen.
Er zijn altijd BHV-ers aanwezig te weten:
Juf Kiesbrink (EHBO)
Meester Van Wingerden
Juf De Gruijter
Juf Schoonrok

Juf Keizer (hoofd BHV)
Juf Baaij
Juf De Jong
Juf Mouw

Leerlingen mogen in principe alleen naar binnen als ze naar het toilet moeten. Zij vragen daarvoor
een gele WC-band, die bij terugkomst weer moet worden afgedaan. Om 12.55 uur wordt al het
speelgoed opgeruimd (let erop dat alles weer terug komt, er raakt helaas nog weleens wat kwijt),
waarna om 13.00 de leerkracht het hek opendoet en de pleinwacht af komt lossen.

Niet vergeten: Zet uw naam en paraaf op de aanwezigheidslijst als u pleinwacht heeft dit moet u
ook doen als u combinatie heeft van eten en pleinwacht! Deze lijst ligt in het TSO-postvak in het
magazijn. Deze lijst staat ook gekoppeld aan de taak die u heeft op het plein. Als u voorkeur heeft
voor een bepaalde taak kunt u dat uiteraard altijd in overleg met een pleinwacht op dat moment
ruilen. Aan de hand van deze lijst wordt namelijk de telling gedaan voorafgaand aan de uitbetaling!
Bij slecht weer wordt u ook op school verwacht! U kunt dan een leerkracht of overblijfkracht aflossen
of op een andere manier een helpende hand bieden. Ook de pleinwacht zorgt zelf voor vervanging bij
verhindering.
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. Benader één van de TSO-commissieleden of stuur een mail naar
tso@rehobothbarendrecht.nl

Het blijft belangrijk: Kom op tijd!
Overblijfkrachten 11.55 uur en pleinwachten 12.15 uur

Hieronder vindt u heel overzichtelijk de taakverdeling van de
pleinwachten en de pleinregels.

Pleinwachten moeten zich goed verspreiden over het plein. Er is een sleutelsysteem
waarop de taakverdeling en tegelijk pleinverdeling duidelijk is aangegeven. Zie
bijgevoegde plattegrond. Als TSO-er kies je een nummer die samenhangt met de plaats
waar je je op het schoolplein bevindt.
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Taakverdeling pleinwacht TSO

1.

= Geel vestje aan en zicht houden op kleuters en zandbak

2.

= Toezicht vanaf lerarenkamer (steppen) + meehelpen opruimen

3.

= Toezicht houden op grote speeltoestel (géén kleuters)

4.

= Sleutel voor hek + toezicht bij voetballenkooi en fietsen gedeelte

5.

= Toezicht toilet gebruik en speelgoed buiten zetten en opruimen

PLATTEGROND SPEELPLEIN

2

3

5

4

1
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Belangrijke Pleinregels:
In het algemeen geldt dat oneerbiedig en brutaal of ontoelaatbaar gedrag wordt gemeld aan de
leerkracht. Leerkrachten ervaren deze terugkoppeling als waardevol en belangrijk.

Ook op het plein gelden regels:
*
Op het deel naast de fietsenkelder, het zgn. J.D. Greenpad, mogen leerlingen niet
spelen. Dit geeft teveel overlast voor de leerkrachten.
*
Voetballen mag alléén in de voetbalkooi en alléén door de groepen die aan de beurt
zijn.
*
Bij de zandbak, het speelhuisje en de wip mogen helemaal géén ballen komen.
*
Elders op het plein mag wél gebald, maar niet gevoetbald worden. Gebeurt dit toch,
dan moet de pleinwacht de bal tot 13.00 uur innemen.
*
Steppen alléén op het gedeelte achterin op het schoolplein in het stepgebied
Om de pauze een gezellig moment te laten blijven moet er soms worden ingegrepen. Probeer als
overblijfkracht zoveel mogelijk zelf op te lossen, als het teveel uit de hand is gelopen om een bepaald
incident meld dit dan bij de desbetreffende leerkracht.

1. Het huisje is voor de kleuters

2. We vechten niet en spelen geen Rugby

3. Steppen mag achterin op het schoolplein tot aan de
hoofdingang bij de toiletten

4. Kleuters mogen niet spelen bij het grote speeltoestel

5. De zandbak is voor iedereen

Een fijne overblijfpauze toegewenst!
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