Regels en afspraken TSO
op OBS De Tjalk
Hieronder een overzicht van de regels, afspraken en verantwoordelijkheden t.a.v. de TSO op
OBS De Tjalk. Deze regels zijn TSO en OBS De Tjalk, middels een overleg tussen de
coördinatoren en vastgesteld voor het schooljaar 2015-2016.

Algemene afspraken:


Bijzonderheden/incidenten worden altijd door de overblijfkracht gemeld bij de
leerkracht én de TSO-coördinator; Patricia Cherrat-van Born of aan de coach Hester
Souman.
Indien de TSO-coördinator niet aanwezig is, wordt zij door de TSO-kracht telefonisch
op de hoogte gesteld. ( 06-81480745)



Eigen kinderen van overblijfkrachten eten en drinken in hun eigen klas. Er zijn geen
privileges voor de kinderen van overblijfkrachten.



Als een leerling geen eten en/of drinken bij zich heeft, wordt er eerst contact gezocht
met de ouder van de leerling om te kijken of de lunch nog gebracht kan worden. Indien
dit niet mogelijk is, wordt er (e.v.t. met de leerkracht) overlegd over een mogelijke
oplossing. Het heeft niet de voorkeur om eten/drinken te delen met een andere leerling.



Om 12:00u gaat, uit veiligheidsoverwegingen, op beide locaties één toegangsdeur dicht.
Op de onderbouw betreft het de deur aan de kleuterzijde (kleuteringang) en bij de
bovenbouw betreft het de deur naast de entree van de teamkamer. Deze deuren blijven
tussen 12:00u en 13:10u dicht.



Op de onderbouw spelen de leerlingen van groep 1-2 aan de kleuterzijde en mogen de
leerlingen van groep 3 rondom de school spelen. Met een overblijfkracht op het
voetbalveld en een overblijfkracht bij de hoofdingang worden de kleuters aan de
kleuterzijde gehouden. Indien de leerlingen naar het toilet moeten, mogen zij via de
hoofdingang naar binnen. Er wordt alleen gebruik gemaakt dan van het toilet van gr1/2D.
De overblijfkracht die de activiteiten binnen begeleidt houdt zo een beter overzicht.



Leerlingen die aangemeld zijn bij de TSO blijven tussen de middag altijd bij de TSO.
Leerlingen mogen niet ongevraagd de school/het schoolplein verlaten zonder toestemming
van de TSO.



Na 12:30u mogen de leerlingen niet meer het lokaal in. Mocht er uit noodzaak iets gepakt
moeten worden, gebeurt dit altijd onder toezicht van de overblijfkracht.



Tijdens de activiteiten wordt er in de middenruimte gewerkt. De gangen blijven vrij i.v.m.
ontruimingsmogelijkheden en het behouden van een goed overzicht.



Er wordt niet gerend in de school.



Er wordt niet geschreeuwd in de school.
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Er worden geen duw- en trekspelletjes gespeeld tijdens de TSO.



Er wordt tijdens de TSO geen gebruik gemaakt van computers en/of digiborden.



Er wordt tijdens de TSO niet gespeeld in de speelhoeken.



Op de onderbouwlocatie mag de TSO gebruik maken van het speellokaal. De ruimte wordt
gebruikt voor (tik/bal)spelletjes. Er mogen geen toestellen gebruikt worden! Leerlingen
mogen zich alleen in deze ruimte bevinden onder toeziend oog van een overblijfkracht. De
schoenen dienen uit gedaan te worden in het speellokaal.



Er mag op de bovenbouwlocatie tussen 12:00u en 12:30u muziek geluisterd worden door
groepen 7 & 8, via een telefoon. Telefoons mogen niet voor andere doeleinden gebruikt
worden. Bellen wordt alleen gedaan in overleg met de overblijfkracht. Om 12:30u worden
de telefoons opgeborgen. Bij misbruik wordt de telefoon door de overblijfkracht in
beslag genomen.



Als een leerling eigen speelgoed mee heeft naar school, mag hij/zij hiermee spelen
tijdens de TSO. De leerlingen spelen hiermee op eigen verantwoordelijkheid. Stichting
De Tussentijd is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken/stukraken van het speelgoed.



Een overblijfkracht gaat met een leerling in gesprek wanneer hij/zij zich niet aan de
regels houdt. Een maatregel kan zijn: het apart zetten van de leerling om hem/haar na te
laten denken over het gedrag. Dezelfde overblijfkracht gaat met de leerling in gesprek
om tot een passende oplossing te komen.



Kinderen die niet lekker zijn of worden opgehaald omdat zij ziek zijn, mogen in school
wachten. Er wordt met de leerkracht overlegd over de plek i.v.m. toezicht.



Kinderen die voor 13:00u op school zijn, dienen zich op het schoolplein te houden aan de
regels van de TSO. Gebeurt dit niet, dan wordt dit gemeld bij de contactpersoon van de
TSO, namens de school.
Contactpersoon TSO (onderbouw)
Rogier



Contactpersoon TSO (bovenbouw)
Rianne

Bij alle ongevallen waarbij meer noodzakelijk is dan een pleister plakken, wordt een BHVer van de school betrokken. Er wordt een formulier ingevuld door de overblijfkracht en in
de brievenbus van de TSO gedaan.
BHV-ers locatie onderbouw
- Martha (hoofd BHV)
- Rogier
- Daphne
- Joyce
- Gitta

BHV-ers locatie bovenbouw
- Alie (hoofd BHV)
- Mana
- Ilona
- Rianne
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Taken en verantwoordelijkheden:
11:45u – 12:00u
“Voorbereiding TSO”
Wie?
TSO
TSO
TSO

Wat?
Incidentele overblijfkinderen en strippenkaarten worden bijgeschreven.
Eventuele bijzonderheden worden vooraf besproken.
De activiteiten worden besproken en klaargezet in de middenruimte.
Voor activiteiten, zie: regel/afspraak 1.3.

12:00u – 12:30u
“Het eetmoment”
Wie?
TSO/LLN/LKR

LLN

TSO

TSO

TSO

Wat?
Voorbereiding eten:
 De overblijfkrachten staan uiterlijk 12:00u bij de groepen.
 Leerlingen hebben om 12:00u de eet- en drinkspullen voor de TSO op
tafel.
 Eventuele bijzonderheden worden door de leerkracht aan
overblijfkracht overgedragen.
Eetmoment:
 overblijfkracht creëert rustmoment.
 overblijfkracht leest de namen voor.
 overblijfkracht geeft het sein voor het starten met eten- en drinken.
Er wordt gezamenlijk gestart met eten- en drinken!
Sluiten deur:
 In verband met de veiligheid gaat er één deur op slot. Alle leerlingen
kunnen door de hoofdingang naar binnen- en naar buiten. Vanuit de
middenruimte is er toezicht.
Einde van het eetmoment:
 Leerlingen hebben tot uiterlijk 12:30u de tijd om te eten- en drinken.
 Leerlingen die nog niet klaar zijn, mogen verder eten- en drinken aan
een tafel in de middenruimte.
 Leerlingen verlaten uiterlijk 12:30u het lokaal.
 De overblijfkracht zorgt dat het lokaal netjes achtergelaten wordt.
(stoelen recht en vegen)
 Is de hele klas eerder dan 12:30u klaar met eten, dan gaat de
overblijfkracht met de hele groep naar buiten en luidt de eerste groep
de bel. Zo weten ook de andere overblijfkrachten dat er een groep
buiten is.
Activiteiten:
 Leerlingen kiezen voor een activiteit in de middenruimte of buiten
spelen.
Activiteit: max. 15 leerlingen op onderbouw, en op de bovenbouw max.
30 kinderen.
Buiten spelen: leerlingen mogen nooit zonder toezicht van een
overblijfkracht buiten zijn.
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12:30u – 12:50u
“Activiteiten / buiten spelen”
Wie?

TSO
LLN

Wat?
Activiteiten:
 Zowel het buiten spelen als de binnen activiteiten duren van 12:30u –
12:50u.
 Tussen 12:30u en 12:50u is er altijd één overblijfkracht binnen voor het
begeleiden van de activiteiten. De andere overblijfkrachten staan
verspreid over het schoolplein te surveilleren. (Eén bij de hoofdingang,
één bij het voetbalveld en twee aan de kleuterkant)
Schuurdeur openen:
 Om 12:30u opent een overblijfkracht de schuurdeur.
Toiletbezoek:
 Kinderen kunnen bij het wisselen van een activiteit of een toiletbezoek
door de hoofdingang naar binnen.

12:50u – 13:00u
“Opruimen”
Wie?
LLN

TSO

Wat?
Opruimen:
 De opruimbel wordt geluid.
 Leerlingen en overblijfkrachten ruimen het schoolplein op en gaan naar
binnen.
Sluiten deuren:
 Bij binnenkomst van alle leerlingen, sluiten de overblijfkrachten alle
deuren. Zo blijven de TSO-leerlingen en andere leerlingen gescheiden.

13:00u – 13:05u
“Terug in de school”
Wie?
TSO / LLN

Wat?
TSO-krachten gaan met de leerlingen naar de groepen.
 overblijfkrachten sluiten de deur van de hoofdingang.
 overblijfkrachten tellen de leerlingen.
 Leerlingen lezen een boek of gaan werk afmaken in de klas.

13:05u – 13:10u
“Overdracht TSO - school”
Wie?
LKR
TSO / LKR

Wat?
Leerkrachten zorgen dat zij uiterlijk 13:05u terug zijn in de groep.
Overdracht tussen leerkrachten en overblijfkrachten.
 Zijn er bijzonderheden? Incidenten?
Incidenten worden door overblijfkrachten gemeld bij leerkracht én ook altijd
bij TSO-coördinator (Patricia) of de coach (Hester). Bij afwezigheid van de
coördinator, neemt de overblijfkracht telefonisch contact op met haar.
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13:10u – 13:30u
“Afsluiting TSO”
Wie?
TSO
TSO / LLN

Wat?
Openen van de deur voor de andere leerlingen.
De overblijfkrachten sluiten hun dienst af d.m.v. evaluatie in de teamkamer /
BSO ruimte.

