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Verslagperiode (augustus 2011 tot juli 2012)  
 
De bezetting op de groepen verliep ook dit jaar voorspoedig. We konden weer met veel vaste 
hulpouders en externen werken. In januari 2012 kozen we er voor om de kleutergroepen 
tijdens de lunch uit te breiden met een extra groep. De drie kleuterklassen waren inmiddels 
erg groot geworden door de instroom van nieuwe kinderen. Tijdens de lunch wilden we graag 
voor iedereen meer rust bewaren. Qua bezetting leverde dat wel even een extra inspanning op 
om ook voor de nieuwe lunchgroep voldoende leidsters te krijgen. Maar is gelukt. 
Van de 20 overblijfkrachten die we per dag nodig hadden, waren gemiddeld 9 overblijf-
krachten, die geen kinderen (meer) op onze school hadden (externe vrijwilligers).  
Overigens blijven we altijd heel blij met ouders die aangeven ons te kunnen helpen met het 
overblijven. Laat vooral weten als je af en toe, of vaak (!) met ons kunt lunchen.  
  
Opnieuw was dit jaar het aantal deelnemende kinderen hoger dan begroot. In plaats van 
160 betalende kinderen zijn er in 2011-2012 ongeveer 180 betalende kinderen per dag 
overgebleven. Daar komen per dag nog ongeveer 30 niet-betalende overblijvende kinderen bij 
(kinderen van wie de ouder op dat moment overblijfhulp is en AZC-kinderen).   
 
In juni van 2012 hebben we helaas, door sluiting van de AZC’s  in Apeldoorn, als school 
afscheid moeten nemen van de Asiel Zoekers Centrum-kinderen die onze school bezochten. 
Jarenlang heeft de Heuvellaan AZC-kinderen onderwijs geboden. Een deel daarvan bleef ook 
bij de TSO-Heuvellaan over. Als dank voor de goede samenwerking kreeg de school van het 
AZC (onder andere)  een groot “Vier-op-een-rij”spel . Het spel wordt vooral tijdens de 
lunchpauze gebruikt. Als TSO gaat onze speciale dank uit naar een AZC-moeder die ons een 
aantal seizoenen heeft geholpen met het overblijven.   
 
Ook dit jaar bleef de mogelijkheid bestaan om contant strippenkaarten te kopen. Hoewel het 
overgrote deel van de ouders tegenwoordig per bank strippenkaarten koopt, geven sommige 
ouders nog de voorkeur aan contante aankoop. Het bedrag van de aankopen per bank is 
ongeveer 38.500 euro, terwijl het bedrag van de contante aankopen 6.500 euro is.   
NB : Ons banknummer is 1052.60.223. Onder vermelding van de voor- en achternaam en het 
groepsnummer van het kind, zijn strippenkaarten verkrijgbaar voor 8,00; 16,00 en 40,00 euro.  
 
Een van onze uitgangspunten bij het overblijven is dat de kinderen tijdens de lunchpauze zo 
veel mogelijk buiten spelen. Het zorgt voor een duidelijke langere onderbreking van de 
lestijd. En de kinderen kunnen zo voldoende lichamelijke energie kwijt en zuurstof tot zich 
nemen. Daarom wordt regelmatig (buiten-) speelgoed aangeschaft. Het grootste deel van het 
speelgoedbudget ging ook dit jaar op aan hockeysticks en een aantal swing-bal spellen. 
Beide attributen zijn erg populair tussen de middag en worden intensief gebruikt. Ze zijn 
echter van plastic en moeten een à twee keer per jaar vervangen worden.   
 
Vanuit Den Haag wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd om de kwaliteit van het overblijven 
op een hoger plan te krijgen. Een aantal jaar hebben we de Basiscursus voor Overblijfouders 
aangeboden. En in juni 2010 heeft een aantal overblijfhulpen de cursus Eerste Hulp bij 
Kind en Ongelukken gevolgd. Over die cursus waren we echter niet tevreden. In het begin 
van het schooljaar 2011-2012 hebben we de cursus EHBKO opnieuw aangeboden, gevolgd 
door een verdiepingscursus. Deze cursussen bevielen veel beter.  



 
Zoals gebruikelijk hebben we ook dit jaar weer regelmatig contact gehad met de 
vertegenwoordiger uit het docententeam. De samenwerking verloopt zeer voorspoedig. 
 
Ook hebben we meermalen contact gehad met het Verenigingsbureau van de Gemeente 
Apeldoorn. Er meldden zich een aantal maal een potentiele overblijfhulp. Gelukkig is 
uiteindelijk één van de potentiele hulpen daadwerkelijk bij ons komen overblijven.  
 
Om het TSO-jaar ook echt af te sluiten, hebben we aan het eind van het seizoen met alle 
vaste hulpen Tapas gegeten. Dat werd zeer gewaardeerd door de overblijfkrachten. Lang niet 
iedereen draait dezelfde diensten en echt veel tijd om elkaar goed te leren kennen is er niet 
tijdens de lunch. Zo’n activiteit één keer per jaar komt de samenwerking zeker te goede.  
 
Het was een opnieuw een geslaagd jaar. We gaan dan ook met veel enthousiasme door met 
waar we mee bezig waren. 
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