SCOPE scholengroep heeft een bovenschoolse TSO
coördinator en elke SCOPE school heeft een eigen TSO
coördinator. Bij Het Baken is dat Suzanne van Bommel en
samen met een team van vrijwilligers verzorgt zij de overblijf.
Door het werken met eigen ouders, ontstaat er bij de
TSO-coördinator
Suzanne van Bommel

kinderen al snel het gevoel van vertrouwdheid en bevordert
dit de goede contacten en plezierige sfeer.

U heeft van school een TSO aanmeldformulier ontvangen. Dit formulier geeft u ingevuld
terug aan de juf/meester. Hierin kunt u ook de vaste overblijfdagen aangeven. Deze
informatie verwerken wij in ons overblijfsysteem en daarmee kunnen wij dagelijks zien
hoeveel kinderen er overblijven en hoeveel TSO-krachten ervoor die dag nodig zijn. De
kinderen die op vaste dagen in de week gebruik maken van de TSO, hoeven niet steeds
opnieuw te worden aangemeld. In de TSO-parro app kunt u bij verhindering of ziekte uw
kind(eren) afmelden bij de TSO-coördinator. Die dag(en) wordt/worden niet in rekening
gebracht. Bij niet afmelden wordt dit wél in rekening gebracht, omdat het aantal TSOkrachten afhankelijk is van het aantal kinderen. Graag alle aan- en afmeldingen vóór 9.30
uur doorgeven aan de TSO coördinator. Dagelijks maakt de TSO-coördinator een
registratielijst van de aangemelde kinderen, deze wordt tijdens de TSO gecontroleerd.
Bij onverwachte aan- of afwezigheid sturen wij u een bericht.
Overblijf
Op alle schooldagen kunnen de kinderen gebruik maken van de TSO, met uitzondering
van de woensdag en op de dagen dat er geen middaglessen zijn. Als alleen de groepen
1 t/m 4 ‘s middags vrij zijn (bijvoorbeeld op vrijdag en op studiemiddagen voor de
onderbouw) dan is er voor de bovenbouw wel TSO.
Tijdens de overblijf
De kinderen nemen zelf een lunchpakket en drinken mee. In de aula staat een grote koelkast waarin de lunchpakketten koel bewaard kunnen worden. Graag broodtrommels en
drinkbekers voorzien van naam! Na afloop van de ochtendlessen worden de kinderen van
groepen 1/2 uit de klas opgehaald en gaan gezamenlijk eten in de kleutergymzaal. Kinderen
van groep 3/4/5 beginnen in de aula met hun lunch en gaan daarna buitenspelen. De kinderen van groep 6/7/8 gaan eerst buitenspelen en daarna naar binnen om te lunchen. Deze
wissel doen wij om meer rust in de aula te creëren. Bij slecht weer kunnen de kinderen in
de aula blijven en worden er binnen-activiteiten aangeboden.

Buitenspelen
Voor de veiligheid doen wij altijd de hekken dicht. Er is buitenspeelgoed aanwezig waar
de kinderen zich mee kunnen vermaken. Om 12.45 uur gaan we het speelgoed opruimen
en dan gaan de kleuters alvast naar binnen en pas daarna gaan de grotere kinderen naar
binnen. Om 12:50 uur gaat het hek van open en kunnen de kinderen die thuis hebben
gegeten en ouders weer het plein op.
TSO-krachten
Één TSO-kracht staat gemiddeld voor 11 kinderen. Bij elk kleutergymzaal, aula en
schoolplein staan er gemiddeld 2/3 TSO-krachten. Zij zorgen ervoor dat iedereen
gehoord en gezien wordt en zij helpen met kleine conflicten en ongelukjes waar nodig.
Goed om te weten is dat onze TSO-krachten regelmatig scholing volgen en hun EHBO
bijhouden.
Kosten en wijze van betaling
Aan de TSO zijn kosten verbonden. Dit is € 2,25 per kind, per keer. Wanneer een kind
structureel te laat aan- of afgemeld wordt, worden er extra kosten in rekening gebracht.
Bij te laat aanmelden is dat € 4,00 en voor te laat afmelden € 3,00. U ontvangt eens per
2 maanden een factuur met de dagen dat uw kind van de TSO gebruik heeft gemaakt.
De factuurdata vindt u op de website van school.

Ouders van kinderen die gebruik maken van de TSO stemmen in met het TSO-reglement (zie kopje SCOPE)
De factuurdata staan in de TSO-gids en de schoolgids. Een deel van het geld wordt besteed aan speelgoed,
spelletjes en fruit. De TSO-krachten krijgen een onkostenvergoeding. Als de kosten van de TSO door ouders
niet opgebracht kunnen worden, kunt u contact opnemen bij de bovenschoolse coördinatoren. Het telefoonnummer staat op de facturen. Natuurlijk wordt dit vertrouwelijk behandeld. Verdere algemene informatie over
de TSO kunt u vinden in de SCOPE-gids Primair Onderwijs.

