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INLEIDING

De Tussen schoolse Opvang van de basisschool Olof Palme te Drunen is een
stichting en valt onder het bevoegd gezag van de school. Daardoor is de schoolleider
nauw betrokken bij de TSO.
De TSO is in eigen beheer en wordt gedaan door vrijwillige medewerkers.
Professionalisering is in volle gang, ieder medewerker heeft de basistraining tussen
schoolse opvang medewerker en EHBO gevolgd. Een groot aantal medewerkers
heeft de Bedrijf Hulp Verlener cursus behaald. De drie coördinatrices hebben de
coördinatrice cursus gevolgd.
In dit pakket vindt u alle informatie over hoe de TSO op bs Olof Palme geregeld is.
Graag aandachtig door lezen.
Mocht u ondanks deze toelichting nog vragen hebben dan zullen wij u graag te
woord staan.
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag van 10.30 tot 13.30 uur bereikbaar op
school.
Op deze tijden zijn wij ook bereikbaar op; 06-12041388 of mail naar
overblijven@olof-palme.nl

Met vriendelijke groet,

Angela van der Linden
Margreet Ophorst
Astrid de Vries
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INSCHRIJVING EN RESERVERING
Eenmalige inschrijving
Alle ouders dienen zich te in te schrijven, ook als hun kind incidenteel overblijft.
Om in te schrijven klikt u via het inlogscherm (http://www.olof-palme.nl/handigheidjes/tsoassistent/) op REGISTREREN.
U heeft het BRINnummer (19YH00) van de school nodig en een registratiecode (1593).
U dient zelf de codes aan te maken en te bewaren.
Als de registratie succesvol is, bent u gelijk ingelogd. U ontvangt geen inloggegevens per
email.
Wij vragen u dringend om dan gelijk voor komende periode overblijf te reserveren (voor
zover van toepassing natuurlijk).
Heeft u zich eenmaal geregistreerd, doe dat dan onder geen beding een tweede keer.
Heeft u uw inloggegevens vergeten, klik dan in het inlogscherm op vergeten inloggegevens
opvragen.
Blijkt uw emailadres onbekend, neem dan contact op via support@tso-assistent.nl.
Overblijf reserveren
Met uw inloggegevens kunt u inloggen in TSO-ASSISTENT en geruime tijd vooruit
reserveren. Indien uw kind(eren) ziek of afwezig zijn dan dient u dit altijd door te geven via
TSO-ASSISTENT. Afmeldingen dienen te geschieden ’s morgens vóór 10.30 uur. Bij niet
afmelden zijn we genoodzaakt om dit toch in rekening te brengen!

Kosten
Een keer overblijven kost €1,75, maandelijks zal het totale bedrag via de automatische
incasso van uw rekening afgeschreven worden.
U krijgt daar via het nieuwe systeem, tso assistent, altijd vooraf een melding van.
IBAN: NL24RBRB0825102553, t.n.v. TSO Olof Palme
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ALGEMENE INFORMATIE
Kinderen blijven over in de gebouwen waar ze ook les hebben.
Ouders worden verzocht de broodtrommels duidelijk te voorzien van voor en
achternaam, een herkenningsteken is voor de kinderen ook duidelijker aangezien er
veel dezelfde broodtrommels zijn.
De kleuters en de groepen 3 kinderen worden om 11.45 uur bij de klas opgewacht
door de desbetreffende overblijfkracht. De kinderen uit de overige groepen komen
zelfstandig naar de overblijflokalen. Tijdens de TSO zitten de kleuters tot uiterlijk
12.20 uur aan tafel en de overige kinderen tot 12.05 uur. Wij schenken melk, thee of
water tijdens het eten, vanaf groep 4 mogen de kinderen zelf cup a soup meenemen.
Brood dat niet wordt opgegeten gaat altijd terug de broodtrommel in en mee naar
huis, hierdoor weet u als ouder wat uw kind die middag heeft gegeten. Tevens gaan
de lege pakjes drinken mee terug in verband de anders grote hoeveelheid afval op
school.
Snoep/cake/gebak/etc. mogen de kinderen niet meenemen en als we het zien gaat
ook dit mee terug in de trommel.
Na het eten spelen de kinderen onder toezicht buiten op de speelplaats die daarvoor
bestemd zijn. Een enkele keer zullen er een aantal kinderen van de boven onder
toezicht naar het park mogen. Verder mogen de kinderen nooit buiten het hek komen
en gaan daarom alle poorten op slot met uitzondering van de hoofdpoort.
Bij slecht weer blijven we in de overblijflokalen en kunnen ze kleuren, spelletjes
spelen, computeren of via de digibord film kijken.
De kinderen van groep 8 mogen van 12.05 uur tot 12.30 uur huiswerk maken of
achter de computer, na 12.30 uur gaan ook zij naar buiten.
De kinderen mogen tijdens het buiten spelen van de TSO niet in de lokalen komen
tenzij dit van te voren is afgesproken met de leerkracht.
De kinderen van groep 3 die om 13.00 uur moet gymen in de Brug worden om 12.50
uur verzameld door de overblijfkracht waarna de leerkracht hen begeleid naar de
gym.
Indien uw kind medicijnen heeft of op een andere manier benaderd dient te worden
dan graag even vermelden als aandachtspunt op de gegevens van de TSO
assistent. Dit zal dan op de klassenlijst vermeld staan zodat de betreffende tso kracht
ook over deze informatie beschikt en juist kan handelen. Bij medicijn gebruik dient u
contact op de te nemen met de coördinatrices in verband met een medicijnverklaring
van uw kind.
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AFSPRAKEN EN REGELS


Er wordt geen snoep/cake/gebak/etc. of kauwgom toegestaan tijdens het
overblijven.



Wij schenken melk, thee en water.



Zelf drinken meenemen mag natuurlijk ook. Gelieve geen koolzuurhoudende
dranken.
U kunt dan beter een beker meegeven dan een drinkpakje, lege drinkpakjes
worden van dit schooljaar mee teruggegeven, vanwege het overmatige afval!



Vanaf groep 4 mogen de kinderen Cup à Soup van thuis meenemen.



Voor alle kinderen geldt dat het opeten van de lunch door de medewerkers
van de TSO gestimuleerd wordt maar niet verplicht.



De kinderen van groep 8 mogen een half uur computeren of huiswerk maken
en daarna gaan ook zij nog even naar buiten.



Geweld, agressiviteit, brutaal gedrag en pesten worden niet getolereerd.
Merken wij dat dit toch gebeurt, dan nemen we contact op met de ouders.
Gebeurt het daarna nog een keer dan worden de kinderen voor een week
geschorst van het overblijven.



Wanneer u als ouder een klacht heeft over een overblijfkracht of een
gebeurtenis of incident dan kunt u deze klacht bij de coördinatrice neer
leggen. Wij doen dan ons uiterste best om samen met u tot een oplossing te
komen. Wij hopen dat door het serieus nemen van de klachten de kwaliteit
van de Tussen schoolse Opvang gewaarborgd blijft.



Wij verzekeren u dat er met de grootste zorgvuldigheid omgegaan wordt met
uw persoonlijke gegevens. Deze zijn en blijven in het bezit van de Tussen
schoolse Opvang en worden alleen gebruikt door de coördinatrice bij ziekte
van uw kind of in geval van calamiteiten.
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PEDAGOGISCHE VISIE
Tussen schoolse Opvang houdt meer in dan het bieden van een dak boven het hoofd
van een kind, het beschikbaar stellen van (spel) materiaal en een ruimte bieden om
te eten. Ouders willen er uiteraard zeker van zijn dat hun kind bij de Tussen schoolse
Opvang niets te kort komt, niet alleen wat betreft verzorging, maar ook wat betreft
aandacht. Tussen schoolse Opvang heeft een duidelijke visie voorwaarden waaraan
de omgeving en de overblijfkrachten moeten voldoen om het kind kansen te bieden
op een gezonde ontwikkeling.
Daarnaast hebben wij duidelijke visie op de eisen waaraan goede Tussen schoolse
Opvang moet gaan voldoen. Op basis hiervan krijgen de overblijfkrachten
begeleiding, cursussen en opleidingen aangeboden, om uiteindelijk een
professionele Tussen schoolse Opvang neer te kunnen zetten.
De visie in de praktijk
De opvang van kinderen voldoet aan de volgende vier basisvoorwaarden:
1) De kinderen gaan op tijd eten en krijgen drinken aangeboden.
2) De kinderen worden opgevangen in een veilige omgeving, waarbij de bepaling
van wat veilig is mede afhangt van de leeftijd en het stadium van ontwikkeling
van het op te vangen kind.
3) De overblijfkracht beseft dat haar of hem gedurende de tijd van opvang een
kostbaar bezit is toevertrouwd.
4) De overblijfkracht heeft oog voor het feit dat ieder kind een individu is en houdt
daar rekening mee.
Daarnaast hanteren wij de volgende uitgangspunten voor de uitvoering van de
Tussen schoolse Opvang:
1. TSO BIEDT HET KIND VEILIGHEID EN GEBORGENHEID.
Voor de ontwikkeling van een kind is het nodig dat het zich veilig en geborgen voelt,
dat het zich geaccepteerd weet. Kinderen hechten erg aan continuïteit. Een
overblijfkracht staat in principe steeds voor dezelfde groep kinderen en zal daardoor
een band opbouwen met de kinderen. Door consequent duidelijke regels en
gewoonten te hanteren zullen kinderen zich veilig en geborgen voelen.
2. TSO STIMULEERT HET GEVOEL VAN ZELFVERTROUWEN.
Elk kind is een individu met eigen persoonlijkheid, eigen aanleg en daarbij behorend
karakter. De overblijfkracht neemt het kind in alle opzichten serieus. Kinderen zijn
tenslotte allemaal verschillend. Door positieve aandacht voor het kind stimuleert een
overblijfkracht het gevoel van eigenwaarde.
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3. TSO STIMULEERT DE ZELFSTANDIGHEID VAN HET KIND.
Als een kind zelfvertrouwen heeft en beschikt over gevoel van eigenwaarde, kan het
opgroeien tot een zelfstandig mens. Een overblijfkracht stimuleert het kind daarin.
Wat kinderen zelf kunnen, moeten zij ook zoveel mogelijk zelf doen, ook al kost dat
soms tijd. Een overblijfkracht biedt het kind hulp waar dat nodig is, geeft begeleiding
naar het “zelf kunnen” en laat het kind iets zelf doen als het zelf kan.
4. TSO BEGELEIDT HET KIND IN DE CREATIEVE ONTWIKKELING.
Ook dit bevordert de zelfstandigheid en vergroot de mogelijkheden voor het kind om
zich te uiten en plezier te beleven. De Tussen schoolse Opvang schaft (spel)
materiaal aan, gericht op de specifieke ontwikkelingsfase van het kind en gericht op
de Tussen schoolse Opvang om dit te bevorderen.
5. TSO STIMULEERT HET KIND TOT SOCIAAL GEDRAG EN OM TE GAAN MET
ANDEREN.
Sociaal gedrag betekent rekening houden met anderen, leren delen en opkomen
voor jezelf. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun afspraken nakomen, eerlijk zijn
en respect hebben voor de opvattingen en eigendommen van anderen. Een
overblijfkracht leert het kind, onder andere door zelf het goede voorbeeld te geven,
welk gedrag aanvaardbaar is en welk gedrag niet. Een overblijfkracht corrigeert het
kind bij voorkeur door positieve aandacht te geven aan gedrag in de gewenste
richting. Ongewenst gedrag zoals geweld, agressiviteit en pesten worden
gecorrigeerd door het bespreekbaar te maken en te beperken.
6. TSO GEEFT HET KIND DE RUIMTE OM EMOTIES TE LATEN ZIEN.
De emoties van een kind, zoals verdriet, angst en boosheid, worden serieus
genomen. Dat stimuleert het zelfvertrouwen van het kind. Een overblijfkracht helpt
daarbij door bijvoorbeeld te zorgen dat het kind erover kan praten. Een overblijfkracht
blijft rustig en consequent handelen, zodat het kind houvast heeft en zich gesteund
weet.
Begeleiding overblijfkrachten
Om dit alles te kunnen bewerkstelligen biedt de school aan alle vrijwilligers
cursussen en opleidingen aan. Hierin wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling
van kinderen in verschillende leeftijdsfases en aan de praktijk van de Tussen
schoolse Opvang. Ook onderwerpen als hygiëne en EHBO maken deel uit van het
cursusprogramma. Op deze wijze probeert de school de kwaliteit en de continuïteit
van de Tussen schoolse Opvang te bewaken en zo mogelijk verder te verhogen.
De groepsindeling
Bij de Tussen schoolse Opvang gaan we uit van een groepsgrootte van (in principe)
15 kinderen. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk de kinderen in dezelfde klas te
laten eten. Op iedere groep staat een overblijfkracht die de kinderen begeleidt.
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HANDLEIDING VOOR RESERVEREN EN ANNULEREN
Log in en kies reserveren of wijzig je reservering voor vandaag:

Je kunt overblijfdagen reserveren. Deze zijn beige/grijs van kleur.
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Klik op een dag in de kalender om incidenteel te reserveren.
Klik nogmaals op het vakje om de reservering te annuleren.

Voor vaste dagen klikt u eerst op de naam van een kind en kiest u de structurele
overblijfdagen aan.

Als u een reservering heeft gemaakt wordt de dag blauw.
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Klik op bevestigen voor een printlijst met alle reserveringen.

Meer informatie? Klik op het vraagteken.

Bij afwezigheid of ziekte?
Klik vóór 10.30u op de overblijfdag zelf op het blauwe vakje (uw reservering) om
uw kind af te melden voor de TSO.
Bijtijds geannuleerde TSO hoeft niet betaald te worden.

11

