Tussenschoolse opvang op Basisschool “De Heijcant”

!

Schooljaar 2018/2019
Tussenschoolse opvang voor wie?
In principe is de tussenschoolse opvang (hierna: TSO) voor alle leerlingen die naar
basisschool “De Heijcant” gaan. De reden waarom een kind op school overblijft is niet
van belang. In principe willen we geen maximum stellen aan het aantal kinderen dat
kan overblijven.

!

!
!

Wat bieden we op de tussenschoolse opvang:
In de schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt er tussen
12.00 uur en 13.00 uur de gelegenheid geboden om over te blijven. Alleen kinderen
die ’s middags naar school moeten, kunnen overblijven. Groep 1 en 2 alleen op
dinsdag en donderdag, groep 3 en 4 alleen op maandag, dinsdag en donderdag en
groep 5 t/m 8 alle dagen behalve woensdag.
Om 12.00 uur komt een medewerkster van de TSO bij de kinderen in de klas om samen
te eten. Omdat er op maandag en vrijdag minder kinderen overblijven, kan het zijn
dat er groepen samengevoegd worden en in de aula eten. Dit gebeurt onder
begeleiding van enkele TSO-medewerksters.
Ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de
leerkracht van de klas van de vaste en/of incidentele overblijfdagen van het kind.
De kinderen nuttigen hun zelf meegebrachte brood (in broodtrommel) en drinken.
Wij verzoeken u geen snoep aan uw kind mee te geven. Na de lunch krijgen de
kinderen een klein snoepje vanuit de TSO. Nadien krijgen de kinderen de gelegenheid
om zowel binnen als buiten te spelen. Onder het toeziend oog/begeleiding van
medewerkers TSO krijgen de kinderen de gelegenheid om te spelen en te knutselen.
Diverse activiteiten worden aangeboden. Dit alles zoveel mogelijk conform de wens
van het individuele kind.
Om 13.00 uur zullen alle kinderen naar het schoolplein gaan alwaar het toezicht
overgenomen wordt door de leerkrachten van de school.
Hoe gaan wij het personeel regelen?
Uitgangspunt is dat wij per 15 kinderen 1 volwassene zullen inroosteren. Het team van
overblijfmedewerkers bestaat uit gecertificeerde medewerkers en een gediplomeerd
TSO-coördinator.
Wat gaat dit kosten en welke voorwaarden zijn er:
! U dient per kind één inschrijfformulier in te vullen, meerdere exemplaren zijn
verkrijgbaar in de aula van de school of op de website van de school
(www.heijcant.nl bij ‘ouders’ ‘TSO’). De inschrijving blijft de gehele
schoolloopbaan geldig totdat deze is opgezegd.
! Vaste dagen en incidenteel overblijven kost € 2,00 per kind per keer.
! Uiteraard blijft het mogelijk van dagen te wisselen.
De verandering c.q. beëindiging dient per e-mail kenbaar gemaakt te
worden.

!

Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor het aan- en afmelden van
hun kind bij ziekte of wanneer hij/zij om een andere reden een keer niet
overblijft. Wij willen graag weten welke leerlingen onder onze hoede zijn. Is
een kind zonder afmelding niet aanwezig dan worden de
ouder(s)/verzorger(s) of het calamiteitennummer gebeld. Bij afwezigheid
zonder afmelden wordt de overblijfdag in rekening gebracht.
Afmelden dient te gebeuren middels een e-mail naar
tsoheijcant@skoposschijndel.nl uiterlijk voor 09.00 uur op de dag van
afwezigheid.
Eventuele bijzonderheden van uw kind dient u door te geven aan de
coördinator van de TSO. Dit kan ook via tsoheijcant@skoposschijndel.nl
Ouders kopen vooraf een strippenkaart door het desbetreffend bedrag over
te maken op het bankrekeningnummer van de TSO (NL87RABO.015.65.61.921,
ovv naam en groep vh kind). Indien er geen strippenkaart van het kind
aanwezig is kan het kind met onmiddellijke ingang worden uitgesloten van
opvang. Keuze uit 10 strippen (€20,-), 25 strippen (€50,-), 50 strippen (€100,-).
Ieder kind dient een eigen strippenkaart te hebben. Deze strippenkaarten
blijven op school tot ze vol zijn.

Uitsluitingen:
! Kinderen worden aangesproken bij…
- niet luisteren – schelden – uitlachen – elkaar lastig vallen – pesten – grote
mond – tegenspraak – vloeken – schunnige taal – vervelen aan tafel – slechte
tafel manieren – vervelen op de gang – krijsen en gillen – met spullen/rommel
gooien etc.
! Er wordt duidelijk gewaarschuwd. Daarna heeft vervelend gedrag
consequenties. De maatregelen kunnen variëren, zoals apart eten of binnen
blijven.
! De leerkracht wordt door de TSO medewerker hiervan op de hoogte gesteld.
De leerkracht gaat in gesprek met het kind en indien nodig zullen de ouders
op de hoogte gesteld worden. Wij verwachten dat zij hun kind te kennen
geven dat herhaling van het gedrag niet geoorloofd is. Indien het gedrag
niet veranderd kan het kind voor het overblijven uitgesloten worden.
! Indien ouder(s)/verzorger(s), ondanks herhaalde oproep, niet aan hun
betalingsverplichting voldoen, houdt de TSO zich het recht voor het
betreffende kind voor TSO te weigeren.
Aansprakelijkheid:
! De overblijfkrachten vallen onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
van de school c.q. het schoolbestuur voor schade die door hun toedoen of
nalaten wordt veroorzaakt aan derden.
! De TSO, de school c.q. het schoolbestuur is niet aansprakelijk voor schade of
vermissing bij of aan goederen van leerlingen veroorzaakt tijdens het
overblijven behalve voor wat door de bovengenoemde verzekering gedekt
is.
! Er is een ongevallen verzekering voor overblijfkrachten en kinderen
afgesloten.
! De polisvoorwaarden liggen ter inzage bij de coördinator TSO.
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Huisregels voor alle kinderen
! Op school hebben we regels (zoals niet rennen, gillen in de school,
voorzichtig doen met andermans spullen, niet van het schoolplein af, etc.)
deze gelden ook tijdens de TSO
!

Om 12.00 uur komen de TSO medewerksters naar de klassen.

!

De TSO vind over het algemeen plaats in de eigen lokalen. Het is niet
toegestaan dat kinderen zich tijdens de TSO zonder toestemming elders in
het schoolgebouw bevinden.

!

Op tafel komen alleen de broodtrommels en een beker/bidon met drinken.

!

Als alle kinderen aan tafel zitten, kan met eten begonnen worden.

!

We eten netjes en rustig en blijven tijdens het eten zitten.

!

Met andermans eten en drinken haal je geen grapjes uit.

!

Als iedereen klaar is met eten en drinken worden de broodtrommels en
bekers (graag voor zien van naam) in de tassen. En gaan we rustig naar
buiten om daar te spelen.

!

Ouders geven hun kind(eren) een gezonde lunch mee, dus geen
snoep/koek!

!

De kinderen mogen niet zonder toestemming het schoolplein verlaten.

!

Spelen is leuk, maar opruimen hoort daar ook bij.

!

Zonder toestemming van de ouder/verzorger heeft een kind geen
toestemming om van de TSO weg te blijven. Voor het eten bij een vriendje of
vriendinnetje moeten de ouders vooraf schriftelijk (mail) toestemming geven.

!

De kinderen, die niet op school hebben gegeten, mogen het schoolplein
vanaf 13.00 uur op.

Tussenschoolse opvang
“De Heijcant”

Laten we het gezellig maken voor en met elkaar!

Wie werken er bij de TSO:
! 27 medewerksters TSO
! waarvan 2 coördinatoren
o
Op maandag en vrijdag is dit Monique Steenbakkers
o
Op dinsdag en donderdag is dit Connie Nelissen
! 2 mensen voor de (financiële) administratie
(Lijkt het je leuk om ons TSO-team te komen versterken? Laat het ons weten!)
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