Tussen Schoolse Opvang Reglement
Op OBS De Tovercirkel hebben de leerlingen de mogelijkheid om tussen de middag hun
lunch thuis te eten. Zij gaan dan om 12:00 uur naar huis en worden om 13:15 uur weer op
school terugverwacht. Indien ouders kiezen om de leerlingen te laten eten en spelen op
school, biedt de school de mogelijkheid om over te blijven op school. Dit wordt
‘tussenschoolse opvang genoemd’. De overblijf wordt geregeld door teamleden en ouders.
Praktische invulling van de TSO:
In verband met de rust en de veiligheid op het schoolplein, verdelen we de groep
overblijfkinderen in twee groepen. Zo is het rustiger op het plein en hebben de kinderen
meer ruimte om lekker te spelen en rennen.
De kinderen eten een halfuur met de leerkracht in de klas en spelen onder toezicht van de
overblijfouders een halfuur buiten. Dit gebeurt volgens het volgende schema:
Ma, di, do:
Groepen 1 t/m 4 gaan eerst eten om 12:05 uur tot 12:35 uur en spelen daarna buiten van
12:35 tot 13:05 uur.
Groepen 5 t/m 8 gaan eerst naar buiten van 12:05 uur tot 12:35 uur en eten daarna van
12:35 uur- 13:05 uur.
Vrijdag:
Op vrijdag gaan de kinderen eerst eten en zodra ze uitgegeten zijn gaan zij naar buiten. Het
overblijfteam staat op het schoolplein om hen op te vangen.
Afhangend van het aantal overblijfkinderen zijn er 2- 3 overblijf ouders ingedeeld om
toezicht te houden. Daarnaast zijn er 1-2 teamleden bij.
Slecht weer
We streven er naar om de kinderen zoveel mogelijk buiten te laten spelen. Bij echt slecht
weer wordt er overlegd met een teamlid of de kinderen wel/niet buitenspelen. Indien er niet
buiten gespeeld kan worden, spelen de kinderen in de algemene ruimtes en in drie lokalen.
Wanneer het speellokaal beschikbaar is (leeg), mag er een spel gespeeld worden onder
leiding van een teamlid. Ook kan er in de centrale hal een creatieve activiteit aangeboden
worden.
Speelgoed
De TSO heeft eigen speelgoed voor buiten (bewaard in de eigen container op het schoolplein) en voor binnen (bewaard in de TSO kast in de gang). Als er speelgoed vervangen moet
worden of gerepareerd moet worden, regelen of vervangen de TSO coördinatoren dit.
Hoe gaat dat om 12:00 uur?
De overblijfouders zijn om 11.45 uur aanwezig voor overleg over de gang van zaken van die
dag. De leerkrachten checken rond 11:50 uur welke kinderen aangemeld zijn en voegen

incidenteel een leerling toe als deze wel aanwezig is maar niet op de digitale lijst staat.
Leerlingen van de lijst halen kan NIET. In het geval dat er een leerling niet is die wel is
aangemeld, zal de leerkracht moeten uitzoeken waar hij/zij is en zal dit, voor
administratiedoeleinden, doorgeven aan de coördinatoren middels een mail.
Kinderen die overblijven, blijven om 12:00 uur in de klas. Zij eten daar hun (zelf
meegenomen) brood onder begeleiding van hun eigen leerkracht.
Einde overblijf / overdracht naar leerkracht:
Om 13:05 uur verzamelen alle leerlingen zich weer en gaan naar de klas. De leerlingen van
de groepen 1-2 mogen gelijk in de kring en pakken een boekje. De leerlingen van groep 3
t/m 8 wachten in de klas tot de leerkracht er is. De leerkracht neemt het hier weer over van
de overblijfouder / teamlid. Indien er iets is voorgevallen tijdens de overblijf (kind hard
gevallen, kind niet lekker, ruzie of slecht gedrag), zal de overblijf dit op dit moment met de
leerkracht bespreken. De overblijfouder en de leerkracht spreken (indien nodig) af wie de
ouders van het kind inlicht.

Overblijfregels:
- Snoep hoort niet thuis in de broodtrommeltjes van de leerlingen.
- Indien het regent mogen de kinderen in de hal een spelletje spelen, tafeltennissen,
tafelvoetballen of knutselen.
- De kinderen mogen niet in de klaslokalen spelen.
- De kinderen mogen niet van de computers gebruik maken.
- Er mag niet gerend worden in school en geen verstoppertje gedaan worden. Dit zijn
spelletjes voor buiten.
- De kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen onder toezicht van een overblijfouder voetballen op
het grasveld naast de school (mits het grasveld droog is.)
Graag wijzen we jullie op de geldende afspraken binnen de TSO die in samenspraak met de
MR zijn vastgesteld:
- Indien kinderen zicht niet goed gedragen, worden ze in de hal in het zicht van de
leerkrachten gezet. Wanneer dit zich regelmatig gebeurt, zal dit de overblijfouder dit melden
bij de leerkracht en zal de leerkracht contact opnemen met de ouders om hen hierover te
informeren. (Dat is de eerste waarschuwing).
- Indien het weer voorkomt volgt er een tweede mail. Hierin wordt vermeld dat de leerling
wel mag overblijven maar tijdens de gehele overblijf niet mag (buiten-)spelen en binnen zit
in de hal zit in het zicht van de leerkracht. Dit moet de leerling drie keer doen. Daarna mag
het weer gewoon deelnemen.
- Valt er weer iets voor, dan volgt er een mail waarin het verzoek wordt overgebracht aan de
ouders om de leerling op een andere manier tussen de middag op te vangen. De leerling is
helaas niet meer welkom bij de Overblijf.
Digitaal aanmelden en betalen; MijnTSO
Vanaf januari 2018 werkt de school met het systeem “MijnTSO”. Aan- en afmelden voor de
overblijf gebeurt via de app op de telefoon, tablet of computer.

Ouders kunnen vaste dagen inplannen, losse dagen opgeven of nog dagelijks de opgegeven
planning tot 10:00 uur wijzigingen wanneer dat nodig is.
Dit systeem registreert alleen de dagen die afgenomen worden. Alle afgenomen dagen worden
automatisch opgeteld, waarna de ouder maandelijks een gespecificeerde factuur via de mail
ontvangt. Indien een kind wel is aangemeld maar niet aanwezig is bij de TSO zal deze
overblijfbeurt wel in rekening gebracht worden. De ouder mag tot 10:00 uur op de dag zelf
veranderingen aanbrengen. Daarna staat het vast en zal er gefactureerd worden via het systeem.
In verband met de veiligheid zal de leerkracht de ouder bellen om te melden dat de leerling er
niet is, terwijl hij/zij wel zou moeten overblijven.
Account
Ouders hebben een account nodig om gebruik te kunnen maken van dit systeem. Duidelijke
instructies en verder informatie ontvangen ouders van de overblijf coördinatoren. Op deze
pagina kunnen ouders een account aanmaken: https://mijntso.nl/tovercirkel/
Prijs
De prijs per overblijf is 1,60 euro per keer, ook voor een incidentele overblijfbeurt. Jaarlijks wordt
deze prijs geëvalueerd met de medezeggenschapsraad van de school. Ouders ontvangen
maandelijks een factuur van de afgenomen overblijfbeurten per mail.
Overblijfouders:
De ouders van de overblijf zijn in principe ouders waarvan hun kind op De Tovercirkel zit (zie
ook aanblijven na verlaten kind van school). Alle ouders kunnen zich aanmelden om
overblijfouder te worden. Zodra een ouder zich heeft aangemeld, zal hij/zij een keer
proefdraaien. Na deze middag zal er een gesprekje plaats vinden tussen de ouder en één van
de coördinatoren van de overblijf of het wederzijds bevalt. Zo ja, zal de ouder wanneer er
plek is, gelijk instromen en indien er geen plek is op de wachtlijst komen.
Van de overblijfouders verwachten wij:
- Enthousiasme om met kinderen bezig te zijn.
- Positief en duidelijk kunnen handelen naar leerlingen.
- Samenwerking met andere overblijfouders.
- Communicatie met leerkrachten en/of ouders van leerlingen.
- Dat de overblijfouder minimaal 1 schooljaar aanblijft (opzeggen minimaal 1 maand
voor de zomervakantie).
- Bereidheid tot het eventueel volgend van de cursus tussenschoolse opvang in eigen
tijd.
- In het bezit zijn van een EHBO diploma is een pré.
De overblijfouders kunnen verwachten:
- Een fijne samenwerking met het team van De Tovercirkel en de andere
overblijfouders.
- Enthousiaste leerlingen die lekker samen willen spelen of knutselen.
- Een vrijwilligersvergoeding.

De kinderen van de overblijfouder mogen alleen gratis overblijven op de overblijfdag dat de
ouder ingedeeld is.
Jongere broertjes/zusjes:
Broertjes / zusjes vanaf 3 jaar mogen meegenomen worden door de overblijfouder. Jonger
dan 3 jaar is helaas niet mogelijk.
Aanblijven na het verlaten kind van school:
Indien een overblijfouder wil blijven overblijven na het verlaten van het laatste kind op De
Tovercirkel kan dit tot maximaal 3 schooljaren na het verlaten van het kind van school. Tenzij
er geen nieuwe ouders zich aanmelden kan de ouder langer blijven. Indien er wel ouders
beschikbaar zijn, kunnen deze ouders zich op de invallijst laten plaatsen.
Samenwerking beëindigen:
In overleg met de directie kunnen de overblijfcoördinatoren de samenwerking op ieder
moment onderbreken.
Ziekmelden van overblijfouders:
Afmelden bij ziekte wordt ’s morgens voor 9:00 uur gedaan bij de overblijfcoördinatoren,
zodat zij voor vervanging kunnen zorgen.
Afspraken overblijfouders:
- Het hek van het schoolplein is tijdens de overblijf dicht.
- Overblijfouders zijn alert op pestgedrag en ondernemen actie wanneer nodig.
- Overblijfouders stimuleren spel.
- Overblijfouders tolereren geen brutaal gedrag en treden hier tegen op.
Coördinatie TSO:
Er zijn twee ouders die de coördinatie van de TSO op zich nemen: Nus Varlik (moeder van
Mikail) en Nathalie Groenendijk (moeder van Leona, Stef en Thiemo). Deze coördinatoren
regelen het bijwerken van de aanmeldingen op de app, planning van medewerkers, VOG
aanvraag, organisatie rondom scholing, overleg directie, organisatie eindejaar activiteit,
jaarverslag voor de MR.
De financiële administratie (het factureren aan ouders en uitbetalen van het overblijfteam)
regelt het bedrijf MijnTSO.

Het spreekt voor zich dat wij alle leerlingen een fijne, ontspannen tijd op de overblijf
gunnen en wij er alles aan zullen doen om dat voor de leerlingen mogelijk te maken zodat
de kinderen weer uitgerust aan het middagprogramma kunnen beginnen.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met een van de overblijfcoördinatoren
(tsodetovercirkel@gmail.com) of met de directie van de school.

