TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)
ORGANISATIE

OVERIGE INFORMATIE

De Zonnewijzer heeft een lesrooster van vijf gelijke
schooldagen. Tussen de middag is er een pauze van 45
minuten. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om thuis of
op school te eten. De leerlingen die op school overblijven
eten gedurende een kwartier met de leerkracht in de klas en
spelen daarvoor of daarna een half uur buiten.

Leerlingen worden geacht volledig zelfstandig gebruik
te kunnen maken van het toilet. Leerlingen die niet
zindelijk zijn, kunnen geen gebruik maken van de TSO.
Voor incidentele ongelukjes is er reserve kleding op school
aanwezig. Dit graag na gebruik weer schoon inleveren op
school.

BETALING EN TARIEVEN
Leerlingen die op school overblijven betalen hiervoor een
bijdrage, de kosten van de overblijf zijn:
€ 2,00 per maand voor 1 dag TSO per week
€ 4,00 per maand voor 2 dagen TSO per week
€ 6,00 per maand voor 3 dagen TSO per week
€ 8,00 per maand voor 4 dagen TSO per week
€ 10,00 per maand voor 5 dagen TSO per week
€ 2,- per dag in geval van wisselend overblijven.
De overblijf betaling geschiedt in twee termijnen per
schooljaar, (te weten in augustus en in januari) beiden
termijnen betreffen een tijdsduur van 5 maanden, de
betaling wordt via Club Collect geïnd. De bijdragen zijn
verplicht, bij niet betalen kan uw kind bij de TSO geweigerd
worden.

INSCHRIJVING
Als u ervoor kiest uw kind gebruik te laten maken van onze
TSO, dient u hem/haar uiterlijk één week voor aanvang van
de TSO in te schrijven via bijgevoegd inschrijfformulier.
Inschrijfformulieren zijn ook verkrijgbaar bij de administratie.

TSO- MEDEWERKERS
De Zonnewijzer heeft, in overleg met de
Medezeggenschapsraad, ervoor gekozen om de TSO binnen
school te laten organiseren. De TSO is een onderdeel
van de zelfstandige stichting Overblijf de Zonnewijzer.
De TSO wordt aangestuurd door de TSO-coördinator. Zij
onderhoudt contacten met de directie, leerkrachten en TSOmedewerkers en is eerste aanspreekpunt voor de ouders.
Onderwijzend en niet-onderwijzend personeel wordt
structureel ingezet om binnen bij het eten en buiten
op de pleinen toezicht te houden. Wij zetten naast het
toezicht van leraren, onderwijsassistenten, conciërge
tevens overblijfkrachten op vrijwillige basis en pedagogisch
medewerkers (Opstoom) in.
De TSO-medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring
Omtrent Gedrag.

AANSPRAKELIJKHEID
De TSO is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van
mee gebrachte eigendommen. Zoals bekers, bakjes, jassen,
etc.

MEDISCHE HANDELINGEN
De TSO voert geen medische handelingen uit, indien nodig
wordt er een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) bijgehaald.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN OUDERS/
VERZORGERS?
Voor een goed verloop van het de overblijf vragen wij u zich
te houden aan het volgende:
•
Voorzie de broodtrommel, pakjes drinken en tassen van
de naam en groep van uw kind.
•
Wij verzoeken u de kinderen een gezonde lunch mee te
geven.
•
Contactpersonen zijn tijdens de overblijf te bereiken.

INCIDENTEN
De in de school geldende gedragsregels zijn ook van
toepassing tijdens de TSO. Mochten er incidenten zijn dan
neemt de TSO-coördinator contact met u op. Bij meerdere
incidenten of grensoverschrijdend gedrag volgt er een
gesprek met de directie, TSO-coördinator en de ouders van
het kind, dan kan het zo zijn dat uw kind voor een bepaalde
periode uitgesloten wordt van de TSO.
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