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Tussenschoolse Opvang
Hier vindt u allerlei informatie over de gang van zaken bij de tussenschoolse opvang
(TSO). Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen, neem
dan contact met ons op. Wij doen ons best om uw kind op een prettige manier te
laten overblijven op school.

Contact
Locatie Lupinesingel:
Coördinator: Carina Prins-van Oosterom
Telefoon TSO: 06-42959609
E-mail adres: overblijfdestromen@scopescholen.nl

Locatie Batenstein
Coördinator: Kim van der Maat
Telefoon TSO: 06-26932567
E-mail adres: overblijfdestromen3@scopscholen.nl

Wat kost het ?
De TSO kost per kind, per keer, € 2,00. Betaling vindt plaats door middel van een
factuur die u achteraf ontvangt. U heeft ook de mogelijkheid om vooraf een bedrag
over te maken. U kunt dan zelf het bedrag bepalen wat u vooraf wilt overmaken, mits
dit een veelvoud is van € 2,00. Bijvoorbeeld: € 20,00, € 40,00 enzovoort.
Dit bedrag wordt dan ingevoerd als een tegoed.
Bij niet of te laat aanmelden zijn de kosten € 3,50 per keer en bij niet of te laat
afmelden € 2,50.
 actuurdata 2016 - 2017
F
1e factuur: Periode 22 augustus t/m 14 oktober
(= 8 weken)
- factuur mee: In de week van 24 oktober 2016
e
2 factuur: Periode 24 oktober t/m 23 december
(= 9 weken)
- factuur mee: In de week van 9 januari 2017
3e factuur: Periode 9 januari t/m 10 maart
(= 8 weken)
- factuur mee: In de week van 13 maart 2017
4e factuur: Periode 13 maart t/m 12 mei
(= 7 weken)
- factuur mee: In de week van 15 mei 2017
5e factuur: Periode 15 mei t/m 7 juli
(= 8 weken)
- factuur mee: In de week van 3 juli 2017
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Rekeningnummer TSO: NL22 ABNA 0480 7709 64 t.n.v. SCOPE inz TSO
Wilt u bij betaling het factuurnummer vermelden evenals de naam van uw kind?
Als uw kind bij ons aangemeld is of wordt, gaat u akkoord met de in dit
informatieboekje vermelde regels.
U wordt geacht deze regels met uw kind te hebben besproken.

Huishoudelijk reglement
Dankzij de bereidwilligheid van een aantal TSO-krachten kunnen de kinderen tussen
de middag op school blijven eten (behalve op woensdag). Op vrijdag is er alleen
TSO vanaf groep 5. Om dit voor zowel de kinderen als de TSO-krachten zo prettig
mogelijk te laten verlopen, heeft de TSO-commissie een aantal regels opgesteld.

Aanmeldingsformulier:
Voor elk kind dat op school gebruikt maakt van de tussenschoolse opvang dient een
aanmeldingsformulier te worden ingevuld. Dit verschaft de leiding van de TSO
relevante gegevens over bijvoorbeeld bereikbaarheid van de ouder(s), allergieën etc.
Tussentijdse wijzigingen kunt u doorgeven aan de coördinator. U vindt het
aanmeldingsformulier op de website van school, u kunt het ook ophalen bij de
coördinator. Aan het eind van elk schooljaar krijgen de kinderen een nieuw formulier
mee voor het volgende schooljaar.

Aan- en Afmelden voor de TSO
Wanneer u uw kind(eren) wilt laten overblijven kunt u dit aan ons laten weten door
middel van een mailtje, telefoontje, sms of app. Aan- en afmelden kan tot 8.45 uur
op de dag dat u van de TSO gebruik wilt maken. Heeft u op het inschrijfformulier
aangegeven dat uw kind op vaste dagen komt overblijven, dan hoeft u het alleen nog
maar door te geven als uw kind een keertje niet komt. Wij beantwoorden de mail,
telefoon en appjes ‘s morgens op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Wil u geen af- en aanmeldingen doorgeven aan de leerkracht? Deze komen meestal
niet op tijd bij ons aan en worden als te laat aangemeld gerekend.
In dat geval wordt de andere vergoeding berekend (respectievelijk € 2,50 en € 3,50)

Procedure ontoelaatbaar gedrag
Om de TSO voor iedereen plezierig te laten verlopen zijn er regels waaraan
iedereen zich moet houden. Deze regels leest u in het hoofdstukje “op school blijven
eten”.
Wanneer een kind zich niet aan deze regels houdt, wordt het gewaarschuwd. Indien
dit vaker moet gebeuren, kan uw kind een gele kaart krijgen. Een gele kaart gaat
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altijd vergezeld met een briefje naar de ouders. Ook de leerkracht wordt hiervan op
de hoogte gesteld. Een gele kaart wil zeggen dat uw kind zich de komende 4 weken
heel goed aan de afspraken moet houden. Blijft het kind in die periode ontoelaatbaar
gedrag vertonen dan volgt een rode kaart. Een rode kaart betekent een schorsing
voor een bepaalde tijd (afhankelijk van het voorval). Uw kind is dan niet welkom bij
de TSO en u zult dan een andere oplossing moeten vinden. De beslissing om een
rode kaart te geven wordt genomen in overleg met de directie van de school.
Uiteraard wordt u van een rode kaart persoonlijk op de hoogte gesteld.
Onder ontoelaatbaar gedrag verstaan wij: Pesten, elkaar expres pijn doen, grote
mond, schelden, niet luisteren en respectloos gedrag naar de TSO krachten

Spelregels voor de leerlingen
Op school blijven eten
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je op school blijft eten. Gelukkig zijn er
dan TSO- krachten die voor je willen zorgen. Om alles goed en gezellig te laten
verlopen zijn er afspraken gemaakt.

Afspraak 1
Als je naar de TSO komt, zorg je ervoor dat je je jas en je brood en drinken (dus
geen koek en snoep!) bij je hebt. Zorg dat je naam op je beker en broodtrommel
staat. Je gaat meteen vanuit je klaslokaal naar de TSO toe. Daar laat je je naam
aankruisen op de lijst. De kinderen van groep 1 en 2 worden opgehaald bij hun
lokaal en daar ook weer teruggebracht door de TSO- kracht. Voor het eten zijn we
allemaal stil voor het gebed.

Afspraak 2
Je blijft tijdens het eten aan tafel zitten, als je even naar het toilet wilt, vraag je aan
de TSO kracht of het goed is. Je mag aan tafel praten (met lege mond), grapjes
maken en lachen. Schreeuwen vinden we niet goed, je blijft ook van andermans eten
en spullen af.

Afspraak 3
Na het eten doet iedereen zijn eigen papiertjes, pakjes, rietjes e.d. in de prullenbak.
Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen rustig en veilig is wordt er in de school
gewoon gelopen. Hollen en rennen doen we lekker buiten. Zonder toestemming van
een TSO-kracht mag je niet in andere ruimtes dan die van de TSO komen en ga je
ook niet van het schoolplein af. Na het eten gaat iedereen naar buiten.
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Afspraak 4
Wees voorzichtig met de speelmaterialen van elkaar en van de TSO, dan kan je er
de volgende keer weer mee spelen. Voetballen doen we alleen met een zachte bal.
Fietsenrekken en muurtjes zijn geen speelmateriaal, daar mag je dan ook niet op
spelen. Bij slecht weer kan er ook binnen worden gespeeld. Dit wordt bepaald door
de TSO-krachten. Neem het liefst gymschoenen mee voor als we in de speelzaal
gaan spelen. Als je de behoefte hebt om even op een rustig plekje te zitten, zullen
we met jou naar een plekje zoeken.

Afspraak 5
Vechten, schelden, vloeken of lelijke woorden zeggen, wordt niet geaccepteerd. Als
je niet luistert, brutaal bent of als je geen zin hebt om je aan deze afspraken te
houden, dan spreken wij je hierop aan. Mocht je gedrag niet verbeteren, dan nemen
we contact op met je leerkracht en ouders en krijg je een gele kaart. Vind je het dan
nog steeds moeilijk om je aan de regels te houden dan krijg je een rode kaart. Dat
betekent dat je dan een poosje niet welkom bent bij de TSO.
Als je iets expres kapot of kwijt maakt, dan moet je dat zelf betalen.

Afspraak 6
Na het spelen ruimen we met elkaar al het speelgoed op.

Afspraak 7
Neem zelf brood en drinken mee. Geen snoep of koek, dit mag in je tas blijven zitten
en neem je weer mee naar huis. Na het eten krijg je van de TSO-kracht een stukje
fruit. Op vrijdag staat het tosti-apparaat klaar, neem wel zelf een broodje kaas mee.
Als je tussen de middag op school blijft eten, houdt iedereen zich aan de afspraken.
Overblijven is dan voor jullie en de TSO-krachten gezellig.
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