
De tussenschoolse opvang op de school 
wordt verzorgd door pedagogisch mede-
werkers van Kinderwereld. 

Tussenschoolse opvang (TSO) is een andere 
naam voor overblijven op school. Om het 
een en ander in  goede banen te leiden vra-
gen wij om uw medewerking.  

Alle kinderen die gebruik maken van de TSO 
zullen bij Kinderwereld ingeschreven wor-
den en u zult met ons een overeenkomst 
afsluiten. 
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TUSSENSCHOOLSE OPVANG . 

Overblijven op school 

In deze informatiekrant vindt u naast de algemene informatie een huishoudelijk reglement. Mocht u na het lezen van de infor-

matie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Kinderwereld. Dit kan telefonisch (0524-524445) of per e-mail 

(info@kinderwereld.info).  

Op schoolvrije dagen is er vanzelfsprekend geen tussenschoolse opvang. In dat geval kunt u eventueel gebruik maken van flexi-

bele buitenschoolse opvang van Kinderwereld. Informatie daarover kunt u vinden op onze website www.kinderwereld.info. U 

kunt uiteraard ook contact opnemen met het kantoor.  

Wij hopen dat de geboden informatie duidelijk en voldoende is en hopen uw kind te ontmoeten op de tussenschoolse opvang! 

Het inschrijfformulier (tevens overeenkomst) kunt u ingevuld retourneren aan Kinderwereld, per post of per e-mail.  

U kunt het inschrijfformulier ook digitaal invullen op onze website via een laptop of pc. 

Smakelijk eten, smakelijk eten 

Hap hap hap, hap hap hap 

Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken 

Eet maar op, hap hap hap  

WELKOM . 



Algemene informatie. 

 

Vanaf 1 september 2017 verzorgt Kinderwereld de tussenschoolse opvang op de Woert in Oosterhesselen. 

De TSO wordt begeleid door enthousiaste pedagogisch medewerkers van Kinderwereld en/of vrijwilligers 

op school.  

 

U geeft uw kind zelf een gevulde broodtrommel mee naar school.  

Naast het brood zien we ook wel eens snoep in de trommeltjes van de kinderen. Wij willen u vragen of de 
trommel alleen gevuld kan zijn met boterhammen met beleg en een beker of een pakje zuivel, zoals melk, 
yoghurtdrank of chocolademelk. 

Dit ook in het kader van gezond eten van de kinderen. 

Wilt u uw kind toch iets extra’s meegeven? Dat mag! Denk dan aan de volgende dingen: 

 

Tomaten of stukjes komkommer 

Stukjes kaas of worst 

Zuivel zoals b.v. danoontje stick of klein toetje 

Kleine ontbijtkoek reepjes 

Pakje rozijntjes 

Liga 

Sultana 



Reglement Tussenschoolse opvang. 
Doelstelling . 

De Tussenschoolse Opvang is voor alle kinderen waarvan de ouder(s) / verzorgers(s) het noodzakelijk vinden dat ze op school is 
alle rust en onder toezicht hun broodje kunnen eten, de daarmee gepaard gaande hygiënische regels in acht te nemen en om 
de kinderen deel te laten nemen aan activiteiten. 

 

Art. 1: De tussenschoolse opvang (TSO) is open op alle schooldagen waarop tussenschoolse opvang moet plaatsvinden. De TSO 

begint direct na afloop van de ochtendlessen en duurt tot 15 minuten voor aanvang van de middaglessen.  

Art. 2: De kinderen staan onder toezicht van pedagogisch medewerkers van Kinderwereld. Bij 15 kinderen is 1 pedagogisch 

medewerker aanwezig.  

Art. 3: Ouder(s)/verzorger(s) die gebruik maken van de TSO hebben een overeenkomst met Kinderwereld. U kunt de opvangda-

gen aanvragen via Konnect. Kinderwereld regelt het aantal overblijfouders. Als er sprake is van absentie zonder afmelding dan 

zal die dag wel in rekening worden gebracht.  

Art. 4: Tussentijdse wijzigingen van de gegevens dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan de administratie van Kinderwe-

reld.  

Art. 5: De school stelt adequate ruimte ter beschikking voor de TSO.  

Art. 6: Voor alle betrokkenen van de TSO geldt de regel dat over individuele kinderen alleen wordt gesproken met de betrok-

ken ouder(s)/verzorger(s) en / of betrokken leerkrachten. Deze contacten worden gelegd door Kinderwereld of door de school.  

Art. 7: De kinderen en de pedagogisch medewerkers van de TSO vallen tijdens de TSO onder de daartoe door Kinderwereld 

afgesloten WA-verzekering.  

Art. 8: De TSO is geen commerciële activiteit. Het belang van de kinderen staat voorop. De TSO is niet bedoeld om winstgevend 

te zijn.  

Art. 9: Kinderwereld draagt zorg voor de financiële afwikkeling van de TSO. Betalingen dienen uitsluitend automatisch per bank 

te geschieden.  

Art. 10: Voor de TSO is een administratie opgezet welke beschikbaar is via Konnect. Op de groepen zijn tablets waarop de aan-

wezigheidslijsten per dag zichtbaar zijn 

Art. 11: De betaling geschiedt door middel van automatische incasso achteraf. Na afloop van de maand worden de afgenomen 

dagen in rekening gebracht.  

Art 12: Ouder(s)/verzorger(s) die niet aan hun financiële verplichtingen voldoen, kunnen worden uitgeschreven voor de TSO.  

Art. 13: Er wordt voor de TSO gebruik gemaakt van het calamiteitenplan / ontruimingsplan van de school. In de regel zal tijdens 

de TSO altijd vervoer aanwezig en/of oproepbaar zijn. Tevens is een adequaat uitgeruste EHBO-doos aanwezig.  

Art. 14: Ouder(s)/verzorger(s) die hun kinderen laten deelnemen aan de TSO stemmen in met de daarvoor geldende regels.  



Huishoudelijke regels . 

 

Regel 1: De leiding van de TSO is een kwartier voor aanvang aanwezig op de TSO om voorbereidingen te treffen. De kinderen 

ruimen onder toezicht gezamenlijk de spullen op.  

Regel 2: De leiding houdt via de aanwezigheidslijst in Konnect bij welke kinderen aanwezig zijn 

Regel 3: De kinderen die deelnemen aan de TSO mogen niet van het plein van de school af.  

Regel 4: Indien kinderen zich misdragen mogen zij door de leiding van de TSO worden aangesproken op hun gedrag en kan 

deze zonodig direct overleg voeren met de school en/of met Kinderwereld. Bij aanhoudend onaangepast gedrag kan het kind 

uitgesloten worden van deelname aan de TSO.  

Regel 5: Bij aantoonbaar moedwillig kapot / kwijt maken van materiaal worden de ouder(s)/verzorger(s) aansprakelijk ge-

steld.  

Regel 6: Van kinderen die voor de eerste keer op de TSO verschijnen dient een Overeenkomst TSO aanwezig te zijn.  

Regel 7: Als een kind zich aanmeldt bij de TSO zonder dat Kinderwereld telefonisch is geïnformeerd of op een andere dag 

dan de afspraak dan wordt het kind niet geweigerd maar zal er telefonisch contact opgenomen worden met de ouder(s)/

verzorger(s) of een briefje meegegeven worden waarin uitgelegd wordt hoe men zich dient aan te melden.  

Regel 8: Wordt een kind wel verwacht bij de TSO, maar is deze niet verschenen dan zal de leiding van de TSO contact opne-

men met de leerkracht en zo nodig met de ouder(s)/verzorger(s). Afhankelijk van de omstandigheden zal er verdere actie 

worden ondernomen.  

 
 
 



Regel 9: De kinderen nemen zelf hun brood en drinken mee. Bij speciale gelegenheden is er iets ”lekkers”. Ouder(s)/

verzorger(s) dienen de leiding van de TSO op de hoogte te stellen van bij hun bekende eetproblemen en zo nodig in overleg 

het beleid m.b.t. hun kind af te spreken.  

Regel 10: Er wordt meestal binnen gegeten. Op initiatief van de leiding van de TSO kan er bij mooi weer buiten worden gege-

ten.  

Regel 11: De leiding van de TSO motiveert en stelt de kinderen in de gelegenheid om i.v.m. de hygiëne de handen te wassen 

voor het eten en eventueel tanden te poetsen na het eten.  

Regel 12: Als de kinderen klaar zijn met eten, kunnen zij deelnemen aan de geboden activiteiten. Pas als bijna iedereen klaar 

is, worden de geplande activiteiten aangeboden.  

Regel 13: Kinderen mogen tijdens de TSO niet in andere ruimtes / lokalen komen.  

Regel 14: De spullen van de kinderen (schooltassen enz.) blijven in de ruimte(s) van de TSO.  

Regel 15: De kinderen mogen pas naar buiten gaan als de leiding daarvoor toestemming heeft gegeven. Op het plein gelden 

de regels van school.  

Er is altijd iemand van de leiding buiten.  

 
 
 


