
 

 

 

 

 

Tussenschoolse opvang (TSO) 

 

De tussenschoolse opvang (TSO) op onze school wordt verzorgd door 

een groep enthousiaste vrijwilligers (ouders), de leerkrachten en een 

TSO-coördinator. 

Deze opzet maakt het mogelijk om de kosten voor het overblijven zeer 

laag te houden. 

Het overblijven is uiteraard geen verplichting, maar we merken dat de 

kinderen tijdens het overblijven op een natuurlijke manier kennis 

maken met kinderen uit andere groepen, met kinderen van andere 

leeftijden én met andere leerkrachten en dat versterkt de onderlinge 

band en de verstandhouding.  

We hopen dat dit boekje u een indruk geeft over de manier waarop de 

tussenschoolse opvang bij ons georganiseerd is. Als u verder nog 

vragen heeft vindt u verderop in het boekje waar u terecht kunt voor 

meer informatie. 

De TSO-stuurgroep 

Henk Berkhout (directeur OJBS De Triolier) 

Anje van Elferen (TSO-coördinator) 

  

 

 

 

 

 

 



 

Missie en Visie 

De missie en visie van het onderwijs op de Triolier vormen het 

uitgangspunt voor beleid en dagelijks handelen bij de TSO.  De missie 

en visie van de school staat beschreven in de schoolgids 

(www.triolier.akkoord-po.nl) 

De visie van de TSO is het gezamenlijk aanbieden van de TSO door 

vrijwilligers, de leerkrachten en de coördinator. Dit omdat we het 

gezamenlijk overblijven zien als een wezenlijk onderdeel van het 

Jenaplan principe van onze school. 

De missie van de TSO is het aanbieden van kwalitatief goede opvang 

voor kinderen op de Triolier. 

De gedragsregels die in school gelden, zijn ook van toepassing tijdens 

de TSO. 

We hebben aandacht voor rust en veiligheid en zorgen voor een 

ontspannen overblijfperiode. De TSO dient dan ook een stimulans voor 

het kind te zijn voor een postitieve ontwikkeling en de kinderen te 

stimuleren tot spel en sociaal en respectvol gedrag. 

 

Overblijfouder 

Om er voor te zorgen dat onze kinderen veilig kunnen overblijven is het 

van groot belang dat er voldoende toezicht is.  
Daarom zijn wij ook voortdurend op zoek naar nieuwe overblijfouders. 

Wellicht iets voor u?! 

Uw eigen kinderen zullen het leuk vinden om u op school bezig te zien en 

u zelf zult ervaren hoe prettig het contact is met de andere ouders, de 

leerkrachten en natuurlijk met de kinderen. 

 

U kunt zelf aangeven op welke dag of dagen u kunt helpen, wekelijks, 

tweewekelijks of zelfs maandelijks. We zijn blij met alle hulp. Ook 

bijvoorbeeld opa’s en oma’s zijn welkom. 

Per keer dat u komt overblijven ontvangt u een vergoeding van € 7.50.  

De uitbetaling zal in week 50 en in de laatste week voor de zomervakantie 

plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taken en verantwoordelijkheden 

Ouders kunnen helpen bij het overblijven tussen 11.30 en 13.00 uur. Ze 

helpen onder meer bij het inschenken van thee en bij het surveilleren op 

het schoolplein, onder begeleiding van een leerkracht. Er is een uitgebreid  

overblijfprotocol opgesteld, waarin u precies kunt nalezen wat er van een 

overblijfouder verwacht wordt. 

Als u overweegt om overblijfouder te worden kunt u altijd terecht bij de 

TSO-coördinator voor meer informatie of om, bijvoorbeeld, het 

overblijfprotocol in te zien. 

 

De TSO-werkschema’s worden opgesteld door de TSO-coördinator.  

 

Op deze plek willen we er wel uitdrukkelijk op wijzen dat het helpen bij 

het overblijven vrijwillig maar niet vrijblijvend is. Als u ingedeeld bent 

wordt er op u gerekend! Bent u onverhoopt toch een keer verhinderd, dan 

moet er, eventueel met hulp van de TSO-coördinator, tijdig gezorgd 

worden voor vervanging. 

 

De controle op aanwezigheid 

De TSO-coördinator heeft een overzicht welke kinderen op school 

overblijven. In het belang van de veiligheid van uw kind wordt er 

zorgvuldig gecontroleerd op de aanwezigheid van de kinderen. 

Is uw kind afwezig op een dag dat het normaal gesproken overblijft,  

- geef dit dan tijdig door aan de leerkracht van uw kind of 

- telefonisch via het telefoonnummer van school 077-4769000 of 

- per email: tsotriolierreuver@gmail.com 

 

Als tijdens controle blijkt dat een kind afwezig is en we hebben geen 

afmelding ontvangen, dan zal de TSO-coördinator contact opnemen met 

één van de ouders of verzorgers. 

 

De kosten 

Zoals gezegd wordt het gezamenlijk overblijven gezien als een wezenlijk 

onderdeel van het Jenaplan onderwijs en natuurlijk van onze school! 

De kosten van het overblijven zouden dan ook geen reden mogen zijn om 

kinderen niet te laten overblijven. 

Door de huidige opzet van de TSO kunnen we de kosten voor overblijven 

erg laag houden. 
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Regelmatig overblijven 

Voor een kind dat regelmatig overblijft, bedragen de kosten  € 70,- per 

kind, per jaar (per gezin hoeft voor maximaal 2 kinderen betaald te 

worden, dus het 3e en eventueel volgende kind blijft gratis over). 

Dit bedrag is onafhankelijk van het aantal keren per week dat uw kind 

overblijft. 

 

Om het overblijfgeld te kunnen innen moet u een machtiging tekenen. 

Deze machtiging geldt voor de hele schoolperiode. We hebben hiervoor 

gekozen omdat ook de financiële administratie gedaan wordt door 

vrijwilligers en wij op die manier de administratieve rompslomp tot een 

minimum kunnen beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 

Wanneer uw kind slechts een gedeelte van het schooljaar overblijft 

(zij-instromers) gelden er aangepaste tarieven. Wanneer kinderen 

instromen 

t/m november: € 70,- tot einde schooljaar 

t/m maart: € 50,- tot einde schooljaar 

t/m mei:  € 30,- tot einde schooljaar 

Juni en juli: Gratis tot einde schooljaar 

 

Incidenteel overblijven: strippenkaarten 

Voor kinderen die slechts incidenteel overblijven, bestaat de mogelijkheid 

om een strippenkaart aan te schaffen. Deze strippenkaart kost  € 20,- en 

hiermee kan uw kind 10 keer overblijven. Overigens is deze strippenkaart 

niet persoonsgebonden, dus als u meer kinderen heeft die af en toe 

overblijven, kunt u gewoon één strippenkaart gebruiken. 

De strippenkaarten worden beheerd door de leerkracht. De strippenkaart 

kan worden aangeschaft bij Marjo. 

 

Kostenverantwoording 

De inkomsten van het overblijven worden gebruikt voor: 

− de kosten van de TSO coördinator; 

− vergoeding TSO vrijwilligers; 

− de aanschaf van thee, suiker, theekannen, waterkokers e.d.; 

− reservering voor incidentele, grotere investeringen, zoals een 

vaatwasmachine; 

− de eventuele resterende gelden worden besteed aan speelgoed 

voor de kinderen, dat gebruikt kan worden tijdens het 

overblijven.  

 

 

 

 

 



Gezonde voeding 

Wij zijn van mening dat wij een voorbeeldfunctie hebben op het gebied 

van gezonde voeding en daarom vragen we u rekening te houden met het 

volgende: 

− Geef de kinderen géén koolzuurhoudende frisdrank mee. 

− Geef de kinderen géén snoep mee.  

− Geef de kinderen liever géén koeken mee.  

Als u dat wel doet, dan alstublieft geen koeken waar chocolade in 

verwerkt is. Overigens mogen de kinderen de koeken pas opeten als 

de boterhammen op zijn! 

 

Aanmelden 

Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u terecht bij de 

TSO-coördinator: Anje van Elferen (tsotriolierreuver@gmail.com) 
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