
Tussen Schoolse Opvang (TSO)  

 

Sinds 2008 valt de TSO onder verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt het, zoals wettelijk 

voorgeschreven, aangeboden. Ieder kind binnen onze school kan gebruik maken van de TSO. De TSO 

coördinatoren organiseren het overblijven.  

 

Dagelijks zijn er 6 medewerkers aanwezig om de gemiddeld tussen de 70 en 90 kinderen te 

begeleiden tijdens het overblijven. Zowel de coördinatoren als de medewerkers krijgen hier een 

vergoeding voor. De medewerkers zijn voornamelijk ouders van de kinderen op onze school.  

Het is steeds moeilijker om mensen te vinden die tijdens het overblijven willen komen helpen. Weet 

u iemand die minimaal 1x per week (11.45 - 13.15 uur) de tijd heeft om ons te helpen neem dan 

contact op de coördinator.  

U kunt ook altijd een afspraak maken om een keer te komen kijken bij het overblijven zodat u weet 

hoe het overblijven verloopt.  

 

We beginnen om 12.00 uur met 10 minuten buiten spelen zodat de kinderen hun energie even kwijt 

kunnen. Daarna gaan we in 3 groepen eten (kleuters, middenbouw, bovenbouw). Rond 12.30 uur 

kunnen de kinderen kiezen om binnen of buiten te spelen.  

 

We streven erna dat ieder kind relaxed kan eten.  

De inhoud van een lunch:  

Drank, zoals melk, graag in een goed afsluitbare beker (graag naam op beker).  

Deze kunnen de kinderen in een mandje zetten zodat wij dit in de koelkast bewaren.  

Broodtrommel gevuld met brood en beleg, evt snack groente erbij. Geen snoep/koek. De trommel 

blijft in de tas van de kinderen.  

 

De prijs voor het overblijven is € 1,- per keer per kind met een abonnement en € 1,10 per keer per 

kind met een strippenkaart.  

Van dit geld worden o.a. de medewerkers, cursussen en spelmateriaal betaald. Via het 

aanmeldingsformulier kunt u uw kind(eren) opgeven voor de TSO. Dit is een doorlopend 

abonnement. Om de (ongeveer) 10 weken wordt er via een machtiging de kosten geïnd. Wilt u het 

abonnement veranderen/stopzetten dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan de coördinator.  

De strippenkaarten kunt u op dinsdagochtend om 08.30 uur bij de coördinator kopen. Zij is dan in 

school.  

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de Coördinator:  

Mail adres van TSO: tsoskoa@jozefachterveld.nl  

Ellie Hak (coördinator) Tel: 06-53223025  

 

TSO Commissie bestaat uit: 

Bestuur:  Sonja vd Hoven  Team:  Milou Vissers  

Adviseur:  Karin van Wee   Coördinator: Ellie Hak  
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