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Uitgangspunten 
Om reden van afstand school-thuis bieden wij als school tussen schoolse opvang (TSO) aan, het zgn. 
overeten. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van school. 
Het overblijven willen we zoveel mogelijk laten lijken op het thuis gebruiken van de maaltijd. We 
moeten de kinderen niet hun zin geven, maar het hun wel naar de zin maken. 
De Bijbelse normen en waarden van de school zijn de basis voor de omgangsvormen tussen de 
kinderen en de overblijfkrachten. 
 
Betrokkenen 

Coördinator Anja Guiljam, 0118-584972, ajguiljam@kpnmail.nl   

Taken - Contactpersoon richting ouders/verzorgers. 
- Eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen met betrekking tot het 

overblijven. 

Contactpersoon 
school 

Debora Ovaa, 0118-582693 (school), d.ovaa@versluijsschool.nl 

Taken - Verwerking van de aanmeldingen. 
- Administratieve afhandeling van zaken rond TSO. 

Ouders - De ouders zorgen ervoor dat de kinderen voldoende eten en drinken bij 
zich hebben. Wanneer kinderen hun eten niet op kunnen, gaat dit mee 
terug in hun brooddoos, zodat de ouders hiervan op de hoogte zijn. 

- We verwachten dat de ouders actief meewerken aan een goed verloop 
van het overblijven van hun kind(eren). 

 
 
Ruimtes 
De volgende ruimtes worden gebruikt: 

- Er worden verschillende lokalen gebruikt. 
- Gymzaal: groep 1 

 
Opzet van het overeten 
Het overeten is van 12.00 tot 13.00 uur. Eerst wordt er even buiten gespeeld, daarna ongeveer een 
half uur eten, het tweede half uur is om buiten te spelen. 
 
Groep 1 en 2 
Om 12.00 uur worden de kleuters bij hun lokaal opgehaald door de overblijfkracht. De kinderen 
hebben zelf hun lunchpakket bij zich. De maaltijd wordt begonnen met gebed en afgesloten met 
Bijbellezen, een gedeelte uit de Kinderbijbel en met dankgebed. Daarna spelen ze buiten of bij minder 
goed weer binnen.  
De kleuters worden rond 13.10 uur weer teruggebracht in hun lokaal, waar dan de leerkracht al 
aanwezig is. 
 
Groep 3 t/m 8 
De kinderen komen zelf naar de ruimte. Ook zij hebben hun eigen lunchpakket bij zich. Na het eten 
spelen ze op het voorplein. De maaltijd wordt begonnen met gebed en afgesloten met 
(Kinder)Bijbellezen en met dankgebed. Tot 13.00 uur houdt de overblijfkracht pleinwacht. Daarna 
neemt het personeel de wacht over. Bij minder goed weer blijven ze in het overeetlokaal. 
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Omgangsregels 
Normale omgangsregel/schoolregels gelden ook voor tussen de middag. De (orde)regels zijn 
afgestemd op de schoolregels. Kinderen hebben meer vrijheid. Echter, wat tijdens de lessen niet mag, 
mag tijdens het overblijven ook niet. 
Bij ongeregeldheden of conflicten met kinderen treedt de overblijfkracht in contact met de 
overblijfcoördinator en desbetreffende leerkracht. Indien nodig wordt contact opgenomen met de 
ouders van het betreffende kind.  
De overblijfcoördinator is bevoegd om een kind dat zich voortdurend misdraagt de toegang tot de TSO 
voor een bepaalde periode te ontzeggen. In dergelijk geval vindt altijd overleg plaats tussen de 
overblijfkracht, ouders en school. 
 
Afspraken voor de kinderen 

- De kleuters worden bij hun eigen lokaal opgehaald door de overblijfkracht. De leerlingen uit 
de andere groepen komen rustig naar het lokaal waar gegeten gaat worden. 

- De leerlingen zoeken allemaal rustig een stoel of bank waar ze gaan zitten. 
- De kinderen praten netjes tegen de overblijfkracht. 
- De kinderen zitten allemaal op een stoel/bank en zoveel mogelijk aan een tafel tijdens het 

eten. 
- De kinderen komen alleen aan hun eigen spullen en zorgen dat alles netjes blijft. 
- Voor het eten gaat de overblijfmoeder voor in gebed. Er wordt hiervoor nog niet gegeten. 
- De normale fatsoensregels aangaande eten gelden ook hier. 
- We praten zachtjes met elkaar. 
- Voor het eten gaan de kinderen naar het toilet. Tijdens het eten blijven de kinderen zitten. 
- Als kinderen klaar zijn met eten, mogen ze lezen of tekenen. 
- Wanneer alle kinderen klaar zijn met eten, wordt er door de overblijfkracht gelezen en 

gedankt. 
- Tijdens het bidden, lezen en danken zijn alle leerlingen eerbiedig. 
- Bij goed weer gaan de kinderen na het eten naar buiten. Bij minder goed weer blijven ze binnen 

alleen in de ruimte die afgesproken is. Dan spelen ze met het overblijfspeelgoed of lezen, 
kletsen wat. 

- De kleuters spelen op het kleuterplein, zij mogen gebruik maken van het buitenspeelgoed van 
school.  

- De kinderen krijgen de gelegenheid om hun brood in één van de tosti-makers te doen. Dit 
gebeurt onder leiding van de overblijfkrachten. 
 

Bijbellezen 
Er wordt gebruik gemaakt van de Statenvertaling. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van diverse 
Kinderbijbels, o.a. Bijbelse vertellingen van Van Dam, L. Snoek en Laura Zwoferink. 
 
Privacy en (medische) gegevens 
Noodzakelijke (medische) gegevens worden alleen aan overblijfkrachten verstrekt die met het 
betreffende kind te maken hebben. Bijvoorbeeld medicatie op tijd innemen. Van hen eisen we 
discreet om te gaan met informatie over leerlingen die is opgedaan tijdens het overblijven. 
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Kosten 
Begin januari zal er een factuur per gezin worden verstuurd. Het is mogelijk om het bedrag in 
meerdere termijnen te betalen. Ouders die hiervan gebruik willen maken, moeten dit elk jaar voor 
1 oktober doorgeven aan Debora Ovaa. 
De tarieven zijn als volgt: 

 1 kind 2 kinderen 3 en meer kinderen 

1 dag per week €45,00 €90,00 €135,00 

2 dagen per week €80,00 €160,00 €240,00 

3 dagen per week €95,00 €190,00 €285,00 

4 dagen per week €135,00 €270,00 €405,00 

 
Incidenteel overeten: €2,75 per keer 
Kinderen die structureel overeten en een keer extra overblijven € 1,25. Hiervan wordt aan het eind 
van het schooljaar een totaalfactuur verstuurd. 
De incidentele keren worden gelijk betaald aan de overblijfkracht. 
 
Besteding budgetten 
De insteek van TSO is dat het niet winstgevend behoeft te zijn, maar dat het als het ware zichzelf 
bedruipt. Per jaar maakt de secretaresse een overzicht, waarin de inkomsten en uitgaven worden 
verwerkt. De reserve van het vorige jaar wordt hierin opgenomen. Naast de vergoedingen worden 
ook de kosten van cursussen, VOG, (eindejaar)attenties, materialen en speelgoed hieruit betaald. 
 
Aanmelden 
Indien het kind structureel 1, 2 of 3x overblijft, dient via een aanmeldingsformulier vooraf 
aangegeven te worden op welke dagen dit het geval is. Dit formulier kunnen de ouders 
downloaden van de website.  
Ouders wordt middels de nieuwsbrief gevraagd dit voor de zomervakantie kenbaar te maken. 
 
Kinderen die incidenteel overeten dienen voor 8.30 uur aangemeld te worden bij Anja Guiljam per 
mail: ajguiljam@kpnmail.nl. Ook voor kinderen die een keer extra (structureel) overblijven, geldt 
dit. Een kind wat structureel overblijft, maar ziek is, dient voor 8.30 uur te worden afgemeld bij 
Anja Guiljam via de mail.  

mailto:ajguiljam@kpnmail.nl
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Aanmeldingsformulier TSO Jhr. W. Versluijsschool 
 
Ik meld mijn kind aan voor de tussen schoolse opvang voor: 
 
O Eén of meerdere vaste* dagen per week, te weten: 

 O maandag 

 O dinsdag 

 O donderdag 

 O vrijdag 

* flexibel in overleg met Anja Guiljam 
 
Gegevens kind: 

Naam en achternaam kind: __________________________________________________ 

Adres:    __________________________________________________ 

Woonplaats:    __________________________________________________ 

Telefoonnummer thuis:  __________________________________________________ 

Noodnummer:   __________________________________________________ 

Medicijnen kind:  __________________________________________________ 

Dieet:    __________________________________________________ 

Bijzonderheden:  __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Door middel van de ondertekening van dit aanmeldformulier gaan we akkoord met de regels die 

opgesteld zijn met betrekking tot de tussen schoolse opvang. 

 

 

Datum:    __________________________________________________ 
 
 
 
Handtekening en naam ouder/verzorger: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Dit formulier voor D.V. 1 juli a.s. mailen naar ajguiljam@kpnmail.nl   

mailto:ajguiljam@kpnmail.nl
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