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KORTE INHOUD 
In dit document zijn de afspraken vastgelegd die 

gelden voor tussenschoolse opvang. Ook worden de 

verschillende partijen genoemd die bij het 

overblijven zijn betrokken.  
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Inleiding  
“Gezellig, samen een boterham eten en ontspannen.”  

De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat kinderen in de (middag)pauze op 

school onder toezicht kunnen overblijven. Hierna wordt dit TSO genoemd (tussenschoolse opvang). 

Dat betekent dat deze kinderen op school de gelegenheid krijgen om te lunchen onder veilige 

omstandigheden en in een geborgen sfeer.  

Om dit te realiseren is dit protocol tussenschoolse opvang opgesteld.  

Het protocol is opgesteld met duidelijke regels voor alle betrokken partijen (kinderen, schoolteam, 

TSO-medewerkers en ouders), zodat alle betrokkenen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.  

Doelstelling  
Doelstelling van de TSO is de kinderen de mogelijkheid te geven om tijdens de lunchpauze te lunchen 

en ‘bij te tanken’ onder veilige omstandigheden.  

Overblijven moet voor de kinderen een leuk, gezellig en ontspannen uur zijn, waarin ze ontspannen 

hun brood kunnen eten en daarna buiten kunnen spelen.  

Pedagogische Uitgangspunten  
Tussenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen. Tussenschoolse opvang is leuk; er 

heerst een sfeer waarin kinderen zich thuis voelen. Het belang van het kind staat centraal. Kinderen 

moeten mogelijkheden krijgen om op te groeien tot zelfstandige individuen. Zelfvertrouwen, 

zelfwaardering en sociale vaardigheden zijn daarbij belangrijke aspecten.  

Pedagogische visie in de praktijk  
Duidelijke afspraken en een goede structuur zijn noodzakelijk om de veiligheid van alle kinderen te 

kunnen garanderen. Deze worden vastgelegd in dit protocol.  

Het protocol is voor een ieder, die met het overblijven te maken heeft, een reglement waarin 

afspraken zijn opgenomen waaraan een ieder zich dient te houden. Op de omgang met kinderen en 

tussen kinderen onderling zijn de afspraken van de Kanjertraining van toepassing. De vijf basisregels 

zijn: 

- We vertrouwen elkaar; 

- We helpen elkaar; 

- Niemand speelt de baas; 

- Niemand lacht uit; 

- Niemand blijft zielig. 

Hier past een specifieke rol bij van de TSO-medewerkers. De TSO-medewerker moet het accent 

leggen op participeren, meedoen met de kinderen. Uiteraard wordt er toezicht gehouden, maar een 

TSO-medewerker is primair bezig om ervoor te zorgen dat kinderen het prettig hebben.  

 Organisatie  
Alle kinderen van de school kunnen gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Ouders kunnen 

hiertoe een overblijfkaart kopen bij de TSO-coördinator.   
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Deze organiseert de tussenschoolse opvang en is aanspreekpunt voor TSO-medewerkers, 

leerkrachten en directie en ziet erop toe dat het protocol wordt nageleefd.  

De TSO-medewerkers zijn ouders/verzorgers en vrijwilligers. Men kan na overlegging van een VOG 

(verklaring omrent gedrag) TSO-medewerker worden. De kosten van een VOG worden uit de 

opbrengst van de TSO betaald. 

Draaiboek  
De overblijvende kinderen eten van 12.00 tot 12.15 uur in de klas o.l.v. de eigen leerkracht. De 

kleuters eten van 12.00 tot 12.30 uur. In die tijd inventariseren TSO-medewerkers per groep hoeveel 

kinderen er die dag zullen overblijven. Er wordt op een rustige manier met elkaar gesproken tijdens 

het eten. Met het eten of drinken wordt niet geknoeid en er wordt niets weggegooid. Wat niet is 

opgegaan, gaat mee terug naar huis. Wij bevorderen een gezonde lunch en ontmoedigen het 

meenemen van snoep. De kinderen ruimen zelf hun afval op. De TSO-medewerkers halen de 

kinderen (groepen 4 t/m 8) om 12.15 uur op uit de klassen en gaan met hen naar buiten. Wie nog 

niet klaar is, eet door in de centrale hal o.l.v. één TSO-medewerker. De kinderen uit de  groepen 1 

t/m 3 gaan om 12.30 uur naar buiten.  

Op de speelplaatsen wordt gespeeld onder begeleiding van de TSO-medewerkers. Er wordt 

spelmateriaal ter beschikking gesteld, dat na gebruik door de kinderen wordt opgeruimd. Bij 

vernieling worden er kosten in rekening gebracht bij de ouders.  

Bij slecht weer wordt er in de school gespeeld.  

Om 12.45 uur leggen de kinderen het speelgoed op het bordes. Om 12.50 uur gaan ze o.l.v. de TSO-

medewerkers naar binnen. Tegelijkertijd komt er een medewerker van school buiten om het hek te 

openen voor de kinderen die thuis hebben gegeten. Het hek gaat pas open als de kinderen van de 

TSO naar binnen zijn. Om 12.55 uur gaat de bel ten teken van het einde van het buiten spelen. De 

kinderen gaan rustig naar binnen. De leerkrachten gaan naar de lokalen.  

Communicatie  
Praktische vragen kunnen gesteld worden aan de TSO-coördinator. 

Van incidenten en ongelukken wordt door de TSO-medewerkers verslag gelegd in het 

overblijflogboek. TSO-medewerkers laten dit aan het einde van de overblijfperiode weten aan de 

leerkracht van de groep van het desbetreffende kind.  

Wanneer ouders vragen hebben over specifieke gebeurtenissen tijdens de TSO kunnen zij die stellen 

aan de leerkracht van het desbetreffende kind of aan de TSO-coördinator. Wanneer TSO-

medewerkers hierover worden benaderd door ouders verwijzen zij door. 

Gedragsregels voor de kinderen  
Ook tijdens het overblijven werken we met de Kanjerregels:  

- We vertrouwen elkaar; 

- We helpen elkaar; 

- Niemand speelt de baas; 

- Niemand lacht uit; 

- Niemand blijft zielig. 

 

Aanvullend hanteren we nog de volgende regels: 

- We doen aardig tegen kinderen en volwassenen (dit blijkt ook uit correct taalgebruik); 
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- We zorgen goed voor de buitenspeelmaterialen (we gebruiken het materiaal waarvoor het 

  bestemd is); 

- Binnen de school lopen we, pas buiten mogen we rennen; 

- We spelen veilige spellen; 

- Als kinderen onderlinge problemen samen niet goed kunnen oplossen, gaan zij naar de  

  TSO-medewerkers. 

Sancties 

Waarschuwing 
Als het mis gaat dan krijgt het kind een mondelinge waarschuwing.  

Time out 
Helpen waarschuwingen niet, dan volgt er een time out. Dit betekent dat een kind even verplicht 

moet nadenken over wat er is gebeurd. Dit kan op een bankje op het schoolplein maar het kan ook in 

het lokaal. 

Gele kaart 
Wanneer een time out niet helpt/bij een zwaar incident volgt er een gele kaart (waarschuwing op 

papier die meegaat naar huis). Deze wordt door ouders/verzorgers ondertekend en dient daarna te 

worden ingeleverd bij de leerkracht. Het uitreiken van een gele kaart gebeurt op voorstel van de 

TSO-coördinator, maar altijd in overleg met de leerkracht. De leerkracht besluit. 

Rode kaart 
Blijkt het toch weer mis te gaan, dan volgt een rode kaart (waarschuwing op papier die meegaat naar 

huis). Deze wordt door ouders/verzorgers ondertekend en dient daarna te worden ingeleverd bij de 

leerkracht. Een rode kaart betekent dat het kind gedurende een door de directie vast te stellen 

periode niet meer mag deelnemen aan de TSO. Ouders/verzorgers moeten dan zelf voor een andere 

oplossing zorgen. Het uitreiken van een rode kaart gebeurt op voorstel van de TSO-coördinator en 

altijd in overleg met de leerkracht en directie. Directie besluit. 

Financiën 
Overblijfkaarten (10, 20, 50 of 100 keer) worden bij voorkeur gekocht bij de TSO-coördinator. Er zijn 

verschillende overblijfkaarten in omloop: 

10 x = € 17,50 

20 x = € 35,00 

50 x = € 87,50 

100x = € 175,00 

 

Van de opbrengst van de TSO worden buitenspeelmaterialen, de vrijwilligersvergoeding en eventueel 

aan te vragen VOG’s betaald. 

 

Vrijwilligersvergoeding 
TSO valt onder de vrijwilligersvergoedingen. TSO-medewerkers ontvangen een vergoeding van € 5,00 

per uur. Aan het einde van elke maand totaliseert de TSO-coördinator het gemaakte aantal uren en 

legt dit vast in een excel-bestand. Directie en TSO-medewerker ondertekenen het formulier. Dit 

wordt naar facturen@meerprimair.nl gestuurd voor uitbetaling. 

mailto:facturen@meerprimair.nl
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Taakomschrijving TSO-medewerkers 
- 11.50 uur aanwezig en melden bij TSO-coördinator t.b.v. taakverdeling 

- vanaf 12.00 uur inventariseren van het aantal overblijvende kinderen 

- vanaf 12.00 uur assisteren bij het eten in de onderbouw 

- vanaf 12.00 uur spelmaterialen buiten klaarzetten (groepen 4 t/m 8) 

- vanaf 12.15 uur participeren d.m.v. meespelen en toezicht houden (groepen 4 t/m 8) 

- omstreeks 12.30 uur participeren d.m.v. meespelen en toezicht houden (groepen 1 t/m 3) 

- omstreeks 12.45 uur kinderen het speelmateriaal op het bordes laten leggen 

- om 12.50 uur overblijvende kinderen naar binnen begeleiden 

- vanaf 12.50 uur toezicht houden in de lokalen 

- vanaf 13.00 uur leerkrachten op de hoogte brengen van eventuele incidenten 

- vanaf 13.00 uur het bijwerken van het logboek/evaluatie 

- TSO-medewerkers melden zich af bij TSO-coördinator 

Taakomschrijving kinderen 
- 12.15 uur wachten in lokaal totdat ze worden opgehaald door TSO-medewerker 

- 12.45 uur materialen op het bordes leggen 

- melden als iets niet goed gaat bij TSO-medewerker 

- er wordt geen eigen speelgoed gebruikt 

- 12.50 uur rustig naar binnen 

- op de juiste manier met het materiaal omgaan. Melden als een bal over het hek gaat, 

 bespreek met de TSO-medewerker wat er moet gebeuren 

Taakomschrijving leerkrachten 
- 12.00 – 12.15 uur eten met de kinderen 

- het uitvoeren van de TSO-administratie 

- 12.55 uur naar het lokaal  

- ontvangen van eventuele overdracht van TSO-medewerker/-coördinator 

 


