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Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang
Inleiding
Basisschool Onze Bouwsteen biedt al haar leerlingen de mogelijkheid om tussen de middag over te
blijven. Een vast team van overblijfkrachten zorgt voor de begeleiding. De coördinatie is in handen
van Kinderopvang Kids Okay
De school is eindverantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.
Het overblijfteam zorgt voor een leuke, gezellige en verantwoorde tussenschoolse opvang. Er wordt
gestreefd naar een goede sfeer waar rustig gegeten en gespeeld kan worden.
In deze overblijfgids vindt u verder alle praktische informatie over het overblijven op Basisschool
Onze Bouwsteen.

Overblijfdagen en tijden
De kinderen kunnen overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (bovenbouw),
uitgezonderd studiedagen en feestdagen. De kinderen worden tussen 12.00 uur en 13.00 uur
opgevangen door de overblijfkrachten en worden om 13.00 uur overgedragen aan de leerkrachten.
Ze gaan dan naar hun eigen klaslokaal. Op vrijdagmiddag is het overblijven bedoeld voor kinderen uit
de bovenbouw (groep 5 t/m 8).
Overblijfruimtes
Tijdens het overblijven worden er twee ruimtes gebruikt.
 Kinderen uit groep 1 t/m 4 maken gebruik van BSO ruimte.
 Kinderen uit groep 5 t/m 8 zitten in de overblijfruimte boven.
Op vrijdag worden de kinderen, in verband met het kleine aantal overblijvers, opgevangen in de
KDV/ PSZ ruimte.

Spelmaterialen
Tijdens het overblijven is er voldoende speelgoed en spelmateriaal aanwezig, voor zowel binnen als
buiten, om de kinderen een leuke invulling van hun middagpauze te geven.

Aanmelden overblijven
1. Inschrijfformulier
Ouders worden verzocht om het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren in de
brievenbus van Kinderopvang Kids Okay . Via het inschrijfformulier kunnen ouders laten
weten op welke dagen hun kind aanwezig is bij de tussenschoolse opvang. Voor nieuwe
leerlingen kan het inschrijfformulier gedurende het schooljaar ingeleverd worden.
2. Vast / incidenteel overblijven
Wanneer uw kind regelmatig op vaste dagen overblijft, dan wordt het op de gewenste dagen
ingepland. U hoeft uw kind dan niet steeds opnieuw aan te melden.
Het is natuurlijk ook mogelijk om incidenteel over te blijven.
3. Kosten/ betaling
Bladzijde 2

Tussenschoolse opvang

Het overblijven kost € 2,25 per keer. De betaling van het overblijven gaat via een rekening,
die u na een periode, van school ontvangt. Betalen gaat als volgt, het bedrag over te maken
op rekeningnummer NL55 RABO 01071.93.183.t.n.v. Optimus.
Vergeet u a.u.b. niet de naam en groep van uw kind(eren) te vermelden.

4. Medicijngebruik
Als kinderen medicijnen dienen te gebruiken tijdens de TSO, dient u vooraf een formulier
‘Toestemming medicijngebruik’ te ondertekenen. Dit geldt zowel wanneer uw kind op
incidentele dagen overblijft als op vaste dagen. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de
overblijfkrachten. Echte medische handelingen kunnen niet door de overblijfmedewerkers
worden uitgevoerd.
5. Wenbeleid:
Als uw kind een eerste keer overblijft, mag u gerust met uw kind meekomen. Natuurlijk
houdt de overblijfkracht de eerste dagen een nieuw kind goed in het oog om afspraken
binnen het overblijven duidelijk uit te leggen en het kind zich veilig te laten voelen.

Afmelden overblijven
Afmelden kan via een briefje in de brievenbus van BSO Kids Okay of via info@kidsokay.nl Petra of
Christel van Kinderopvang Kids Okay zijn ook bereikbaar op de volgende telefoonnummers: Petra
0652718730 of Christel 06 10640017. Als het bij ons niet bekend is dat uw kind die dag afwezig is,
gaan wij altijd navragen en nabellen. Het zou jammer zijn om onnodige ongerustheid te veroorzaken.
Meld uw kind daarom altijd tijdig af!
Bereikbaarheid overblijfcoördinator
De coördinatie van het overblijven is in handen van Kinderopvang Kids Okay, Petra Wijtten en
Christel Thijssen. Heeft u vragen dan graag een mail aan: info@kidsokay.nl.
Rol overblijfcoördinator
 De overblijfcoördinator zorgt ervoor dat de kinderen op een prettige, veilige en leuke manier
kunnen overblijven.
 Hij/zij is o.a. verantwoordelijk voor:
o controleren van de aanwezigheid van aangemelde kinderen. Indien een kind zonder
berichtgeving afwezig is, neemt hij contact op met de leerkracht en eventueel ook
met de ouders.
o Dat de overblijfruimte zodanig is ingericht dat er rustig en hygiënisch gegeten kan
worden.
 Er is op elke overblijfgroep een klapper aanwezig waarin alle ter zake doende afspraken,
protocollen, aanwezigheidslijsten, een overzicht met allergie etc. zijn opgenomen.
 Ook bevatten deze klappers een logboek waarin de overblijfkrachten elkaar informeren over de
gebeurtenissen van die dag.

Overblijfprogramma
 Bij aanvang van de middagpauze, gaan de kinderen zelfstandig naar de overblijfruimte. De
kinderen nemen eten/drinken mee naar de overblijfruimte. Voor het eten plassen en handen
wassen.
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Als alle kinderen aan tafel zitten, kunnen we beginnen met eten. De gezamenlijke maaltijd duurt
ongeveer 20 minuten. Gedurende de maaltijd blijft iedereen aan tafel zitten.
Na het eten bepaalt de overblijfkracht of het weer het toelaat om buiten te spelen. Buitenspelen
is erg belangrijk voor kinderen, ze halen even een frisse neus, kunnen hun energie kwijt en doen
nieuwe energie op voor de middag. De overblijfkrachten houden toezicht op het buitenspelen.
Er zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen voldoende spellen en materialen aanwezig
waarmee de kinderen zich binnen of buiten kunnen amuseren.
Op maandag, dinsdag en donderdag gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 eerst buiten een frisse
neus halen. Na 15/ 20 minuten buiten te zijn geweest , gaan de kinderen eten in de
overblijfruimte boven.

Tafelgedrag
 De kinderen nemen hun eigen lunch mee in een broodtrommel. Het wordt op prijs gesteld als
ouders er rekening mee houden dat gezonde voeding erg belangrijk is voor jonge kinderen
(brood/fruit). Daarnaast wordt er niet gesnoept tijdens het overblijven. Fruit eten stimuleren wij.
De koekjes die toegestaan zijn: peperkoek, evergreen, liga en sultana.
 De kinderen brengen hun eigen drinken mee. Onze voorkeur gaat uit om bekers met een
schroefdop mee te geven. (let u er wel op dat de beker goed sluit, om lekken te voorkomen.)
 Kinderen mogen een tandenborstel meenemen, zodat ze na de maaltijd hun tanden kunnen
poetsen.
 Als uw kind niet alles op heeft, dan wordt het restant weer mee terug gegeven. Zo weet u
hoeveel uw kind heeft gegeten.
 Als de kinderen klaar zijn ruimen ze gezamenlijk met de overblijfkracht op.
Enkele afspraken met de kinderen:
Om het overblijven voor de kinderen, maar ook voor de ouders/verzorgers en overblijfkrachten
prettig en gezellig te laten verlopen, moet er met de kinderen een aantal afspraken gemaakt worden:







De normale geldende gedragsregels worden ook tijdens het overblijven gehanteerd zoals: blijven
zitten tijdens het eten, rustig praten, netjes eten, respect voor elkaar, etc.
De volgende veiligheidsregels gelden: niet met scherpe voorwerpen rondlopen, niet op meubilair
klimmen, rustig lopen in het gebouw, niet duwen en trekken, geen fysiek geweld.
De schoolregels gelden ook tijdens het overblijven.
Samen met de overblijfkrachten zorgen de kinderen er voor dat de overblijfruimte netjes wordt
achtergelaten.
De kinderen mogen tussen de middag niet van het schoolplein af.
Als een kind zich niet aan de afspraken houdt, wordt hij/zij daar door de overblijfkracht op
aangesproken. Zo nodig volgt er een waarschuwing. Als er na herhaaldelijke waarschuwingen
geen verandering van het gedrag volgt, dan wordt het kind uit de groep verwijderd en gaat naar
de coördinator of directie van school. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.
Als er ondanks waarschuwing en het gesprek met de ouders, het gedrag niet verbeterd, dan volgt
een (tijdelijke) schorsing. De coördinator/basisschooldirecteur gaat met de ouders in gesprek
onder welke voorwaarden het kind weer kan deelnemen aan het overblijven.

Enkele afspraken met de ouders/verzorgers:
Wij hebben ook de hulp van ouders nodig om het overblijven goed te laten verlopen:



U draagt er zorg voor dat uw kind is aangemeld. Voor opvang op vaste dagen hoeft u uw kind
slechts eenmalig aan te melden via bijgevoegd inschrijfformulier. Voor incidentele opvang kunt u
uw kind aanmelden tot op de dag van het overblijven zelf.
Als u uw kind wel heeft aangemeld voor het overblijven, maar het maakt hier op die dag geen
gebruik hiervan, dan verzoeken wij u dringend dit op de dag zelf tijdig te melden.
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Zorg ervoor dat bij de TSO de gegevens van u en uw kind(eren) bekend zijn.
Bij onduidelijkheid of ontevredenheid met betrekking tot de opvang van uw kind, neemt u in
eerste instantie contact op met de overblijfcoördinator.
Bij kinderen die regelmatig voor onrust zorgen of zich misdragen (grote mond, ongewenst
taalgebruik, niet luisteren, pesten, etc.) neemt de coördinator contact op met de
ouders/verzorgers.
Tips en ideeën voor het overblijven worden zeer gewaardeerd.

Klachtenregeling Tussenschoolse Opvang
De opvang wordt verzorgd door enthousiaste mensen met ervaring. De betrokkenheid en de
positieve inzet van onze overblijfkrachten is groot. Toch is en blijft het opvangen van kinderen
mensenwerk. Er kan altijd iets gebeuren waardoor een kind boos of verdrietig thuis komt. Meestal
lost dit zich op door er samen over te praten.
Wanneer dit niet het geval is en er onvrede blijft bestaan over bijvoorbeeld de werkwijze of
gedragingen van de overblijfkrachten, het overblijfprogramma, de overblijfruimte, de materialen etc.
kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren om er over te praten.
De overblijfkrachten doen hun best om de tussenschoolse opvang op Basisschool Onze Bouwsteen
voor alle kinderen leuk en gezellig te maken.
Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar en vooral…….
Eet smakelijk!!!
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Inschrijfformulier TSO

Ik wil graag mijn kind met ingang van ___/__/___ gebruik laten maken van het overblijven op de volgende
dagen:
O maandag

O dinsdag

O donderdag

O vrijdag

O flexibel

Naam kind

: ________________________________________

Basisschool

: _Onze Bouwsteen_______________________________________

Groep

: ________

Leerkracht(en) : ____________________________

Geboortedatum : ______________________
Huisarts : _____________________ tel. ________________________
Medische bijzonderheden van het kind bijvoorbeeld allergieën, chronische aandoeningen
(alleen in te vullen als dit voor overblijfkrachten van belang is) :
_______________________________________________________________________________
Eventuele medicatie*:
_______________________________________________________________________________
* indien van toepassing het formulier “toestemming medicijnverstrekking” invullen, ondertekenen en
bijvoegen.
Ondergetekende is (tussen de middag) bereikbaar onder telefoonnummer:
1.

privé _________________

werk _________________

mobiel _________________

2.

privé _________________

werk _________________

mobiel _________________

Ondergetekende zegt toe tijdig aan de overblijfmedewerker door te geven als zijn/haar kind verhinderd is.
Ondergetekende is op de hoogte van het overblijfreglement en de overblijfregels en heeft deze met het kind
besproken.
Naam:

Adres:

Woonplaats:

Tel:

E-mail:

Datum:

Handtekening:
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Toestemming medicijnverstrekking
Hierbij verzoek ik, ouder/verzorger van ………………………………………… (naam kind, geboortedatum)
mijn kind tijdens de TSO op de hieronder beschreven manier een geneesmiddel/zelfzorgmiddel toe te dienen.
1.

Het medicijn/zelfzorgmiddel: ……………………………………………………………(naam medicijn)

2.

Het wordt toegediend
 conform doktersvoorschrift (zie etiket en bijsluiter)
 zonder doktersvoorschrift (zelfzorgmiddel).

3.

Het kind krijgt dit medicijn als behandeling voor…………………………………………………………………

4.

Het middel moet in de koelkast bewaard worden:

5.

Moment van toedienen:

 Ja

 Nee

 op gezette tijd namelijk:
Dag (data)

Tijdstip

 In bepaalde situaties, namelijk: …………………………………………………………………………………………
6.

Wijze van toediening: ……………………………………………………………………………………………………………
(bijvoorbeeld via mond, neus, oog, oor, huid)

7.

Dosering: ………………………………………………………………………………………………………………………………
(bijvoorbeeld aantal druppels, zalf dik of dun smeren)

8.
9.

Bijzondere aanwijzingen: ……………………………………………………………………………………………………
(bijvoorbeeld voor/ tijdens/ na de maaltijd)
De TSO kan bij twijfel, onduidelijkheid of noodsituatie zelf contact opnemen met de
behandelend arts en/of apotheker.
Naam en telefoonnummer arts: ……………………………………………………………………………………………
Naam en telefoonnummer apotheek: …………………………………………………………………………………

De TSO is niet aansprakelijk voor de eventuele bijwerkingen en/of gevolgen die optreden als gevolg van het
door haar personeel op de hierboven beschreven wijze toegediende geneesmiddel/zelfzorgmiddel.
Handtekening ouders:
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Handtekening coördinator:

