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TSO Prins Willem van Oranje

Voorwoord
Op beknopte wijze hebben wij de werkwijze beschreven van het overblijven.
We hopen hiermee een beeld te geven van de gang van zaken.
Voor vragen en reacties kunt u terecht bij het team.
De Tussen Schoolse Opvang (TSO), het overblijven op de Prins Willem van Oranje school in
Terneuzen wordt verzorgd door Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen (KOZV).
Deze organisatie verzorgt kinderopvang in heel Zeeuws-Vlaanderen.
Het team
Het team bestaat uit vaste pedagogisch medewerkers van KOZV: Sebastiaan Vanhijfte,
Yvonne de Mos, Tijn Tielemans en Cora Verhelst.
Verder zijn er 7 vaste overblijfkrachten/ vrijwilligers, zij zijn allen op vaste dagen aanwezig.
Indien nodig werken er stagiaires mee en/of invalkrachten van de kinderopvang.
Jozien Borgmeijer is unitmanager en is in organisatorisch opzicht betrokken bij de TSO.
Accommodatie
De kinderen van groep 1 en 2 worden opgevangen in de lokalen van het losse gebouw wat
grenst aan het buitenspeelplein van deze groepen.
Er wordt gebruik gemaakt van de grote hal boven in school, voor de groepen 3 t/m 8.
De overblijftijd is van 12.00 tot 13.00/13.10 uur.
Indeling en verloop
De kinderen van groep 1/2 worden door de leerkracht naar het bijgebouw gebracht.
De kinderen van groep 3/4 worden door de tso-medewerker in de klas opgehaald, daar wordt
hun aanwezigheid gecheckt en wanneer de groep compleet is, gaan ze als eerste naar
buiten. Om 12.30 uur zal de zoemer gaan en verzamelen de kinderen van groep 3/4 zich bij
de deur. Hierna gaan ze samen met de tso-medewerker langs de klas om de jas op te
hangen en de tas te pakken. Vervolgens gaan ze naar boven naar de overblijfruimte om te
eten.
Bij slecht weer blijven de kinderen binnen en eten ze in het daarvoor aangewezen klaslokaal.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 komen om 12 uur zelf naar de grote hal en gaan aan tafel
zitten. Als iedereen er is, vragen de medewerkers om stilte en wordt iedereen in de
gelegenheid gesteld om te bidden, daarna kan er gegeten worden. Zij maken om uiterlijk
12.30 uur plaats voor de kinderen van groep 3/4.
De kinderen moeten zelf hun brood meenemen waarbij ze melk, thee of water krijgen. Zij die
soep willen moeten dit zelf meenemen. Er wordt gestart met een gebed waarna ze eten en
drinken, daarna mag de eventueel meegebrachte snoep/ koek opgegeten worden. Wij
adviseren gezonde versnaperingen mee te geven en niet teveel. De kinderen worden
gestimuleerd om hun brood op te eten, echter wanneer een kind het echt niet meer op kan,
gaat het in het broodtrommeltje mee terug naar huis. Zo weten ook de ouders wat hun
zoon/dochter gegeten heeft.
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Als de meeste kinderen klaar zijn met eten gaan de groepen naar buiten of er is nog even
gelegenheid om te tekenen/kleuren of een spelletje te spelen. Degene die nog niet klaar zijn
kunnen dan op het gemak klaar eten.
Bij groep 1/2 gaan de kinderen om 13.00 uur terug naar binnen als het hek open gaat voor
de andere kinderen. De kinderen worden om 13.10 uur door de overblijfkrachten in de klas
gebracht.
De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven buiten en om 13.00 uur nemen de leerkrachten het
toezicht op het grote plein over. Bij slecht weer blijft iedereen binnen, wordt er een spelletje
gespeeld of een film gekeken. In overleg wordt dan besloten of de kinderen om 13.00 uur
alsnog naar buiten gaan of dat ze rechtstreeks naar de klas mogen.
Aanwezigheid / afwezigheid
Er wordt geregistreerd welke kinderen gebruik maken van de TSO.
Wanneer kinderen die op vaste dagen komen niet aanwezig kunnen zijn, dan dient dat
doorgegeven te worden door de ouders/verzorgers of leerkracht. Wanneer uw zoon/dochter
niet naar school komt is het belangrijk dat u aangeeft dat dit ook doorgegeven moet worden
bij het overblijven. U kunt in de groepen 1/2 ook gebruik maken van het overblijfschrift om dit
te noteren. Als uw kind toch over moet blijven voor een noodgeval, geeft u dit door aan de
school, zij zullen contact opnemen met de overblijfkrachten.
Zieke kinderen
Wanneer een kind ziek wordt/is, wordt samen met de leerkracht bekeken of de
ouders/verzorgers moeten worden ingelicht, zodat het kind naar huis kan.
Aanpak
Het overblijven is voor de kinderen de tijd dat ze even vrij zijn van schoolbezigheden.
Het TSO-team zorgt ervoor dat de kinderen in een ontspannen, gezellige sfeer kunnen eten,
hun verhaal kwijt kunnen en met elkaar kunnen spelen. De kinderen moeten zich op hun
gemak voelen en ook de kans krijgen hun energie kwijt te kunnen.
De aanpak is erop gericht dat de kinderen zelfredzaamheid wordt aangeleerd en ze leren
ook hun eigen probleempjes op te lossen. Dit alles onder toezicht van de medewerkers. Zij
geven de kinderen positieve aandacht maar stellen ook eisen wanneer dat nodig is.
Wanneer er tijdens het overblijven problemen met kinderen zijn worden deze doorgegeven
aan de leerkracht of wordt er contact opgenomen met de ouders.
Contacten
Om het overblijven goed te laten verlopen is het belangrijk dat het TSO-team op de hoogte is
van de bijzonderheden van de kinderen. U kunt telefoneren of een briefje in de broodtrommel
doen, indien nodig wordt er dan contact met u opgenomen. Ook wanneer er tijdens het
overblijven medicijnen toegediend moeten worden dient u een briefje mee te geven in de
broodtrommel.
Huisregels TSO
- Onder het eten blijven de kinderen op hun stoel en aan tafel zitten.
- De kinderen mogen niet onnodig door het lokaal lopen.
- Voor ze aan tafel gaan kunnen ze gebruik maken van het toilet en moeten ze handen
wassen.
- De kinderen moeten minimaal 1 boterham eten, tenzij anders is overeengekomen
met de ouders.
- De kinderen eten alleen hun eigen brood en drinken hun eigen drinken op, niet het
eten en drinken van de andere kinderen. Van het eten en het drinken van anderen
blijven we in het algemeen af.
- De kinderen mogen niet gillen, roepen, schreeuwen, schoppen en of slaan.
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We hebben respect voor elkaar.
Na het tekenen of spelletjes spelen ruimen de kinderen zelf de spullen op waarmee is
gespeeld.
Buiten spelen wordt gedaan onder toezicht van de medewerkers. Er wordt alleen op
het plein gespeeld. Groep 1/2 op het kleuterplein, de andere kinderen spelen op het
grote plein.

Voor informatie, opmerkingen en uw vragen
Voor uw vragen over het overblijven, kunt u terecht bij
Sebastiaan Vanhijfte ( Tso-contactpersoon) tel: 06 - 20052466
Kim du Puy ( contactpersoon school ) tel: 0115-648830
Jozien Borgmeijer (unitmanager kinderopvang / KOZV)
email: jborgmeijer@kinderopvangzvl.nl
Voor vragen over facturen (betaling in termijnen e.d.) kunt u contact opnemen met de
afdeling planning & plaatsing van KOZV via tel.0115-612368 of via email
planning@kinderopvangzvl.nl
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