
        

            

            

 
 

Visie en Praktische uitwerking Tussenschoolse Opvang OBS Heuvellaan 
 
Het overblijven tussen de middag (tussenschoolse opvang of TSO genoemd) is voor de 
kinderen een duidelijke onderbreking van de schooldag. TSO is een plek 
waar kinderen de gelegenheid krijgen te eten, te drinken en te spelen. Indien het weer het 
toelaat gaan we naar buiten. 
  
Pedagogische Uitgangspunten; Jij en ik...samen meer! 
OBS Heuvellaan hecht belang aan respect voor de eigenheid van de kinderen en gelooft in de 
meerwaarde van het samenwerken. Kinderen kunnen samen met, naast en van elkaar veel 
leren. Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden en iedereen kan een bijdrage leveren aan 
een groep. De TSO Heuvellaan sluit zich hier volledig bij aan en vertaalt dit naar de dagelijkse 
praktijk van alledag. 
 
We luisteren naar ieder kind en nemen het serieus. Wij gaan geduldig en begripvol om met 
de gevoelens en reacties van kinderen. 
We vinden het belangrijk kinderen positieve ervaringen op te laten doen, daarom 
benadrukken we wat er goed gaat. 
We houden rekening met en spelen in op de behoeftes van het kind, bijvoorbeeld de basale 
behoefte aan eten maar ook behoefte aan aandacht. 
We stimuleren kinderen tot zelfstandigheid, zodat zij zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. 
Dat doen we zowel praktisch (kleuters die zelf broodtrommel/beker openmaken) maar ook 
bij het eerst zelf proberen op te lossen van kleine onderlinge conflicten en het stimuleren van 
het vormen van een eigen mening of de eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
We bouwen een vertrouwensband op met de kinderen in een veilige omgeving en in een 
gezellige en ontspannen sfeer door te zorgen voor rust, orde, regelmaat en duidelijkheid. 
We bieden een pedagogisch klimaat waarin zij respect voor zichzelf, anderen en de omgeving 
ervaren. 
 
Wettelijke structuur 
De verantwoordelijkheid voor het organiseren van TSO ligt bij de scholen. 
Ouders kunnen scholen hierop aanspreken. OBS Heuvellaan stelt voor het opzetten, 
organiseren en coördineren van de TSO op haar school twee coördinatoren. 
De TSO-coördinatoren, overblijfhulpen en kinderen vallen onder de wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering die de school heeft afgesloten. 
 
Accommodatie 
De TSO vindt plaats binnen het terrein en het gebouw van OBS Heuvellaan. 
 
Groepsindeling 
De kinderen blijven in principe met hun eigen groep over in hun eigen lokaal. 
 



Personeel en hulpouders 
De TSO wordt begeleid door twee parttime coördinatoren die zijn aangesteld door de 
directie van de Heuvellaan. Zij zijn verantwoordelijk voor het werven en het begeleiden van 
de TSO, en voor het bewaken van de pedagogische uitgangspunten zoals genoemd in de 
Schoolgids.  
Daarnaast zijn zij belast met administratieve en financiële taken rond de TSO. De 
coördinatoren werken samen met overblijfhulpen die speciaal voor het begeleiden van het 
overblijven zijn aangetrokken. Deze overblijfhulpen ontvangen hiervoor een 
vrijwilligersvergoeding. Gemiddeld zal per circa 20 kinderen één overblijfhulp/coördinator 
aanwezig zijn. Waarbij we in de groepen 1 en 2 streven naar twee overblijfhulpen per groep 
van meer dan 8 kinderen. Op de opvangmomenten is een van de coördinatoren aanwezig. 
 
Lunchmoment groep 1 en 2 
Om 12:00 uur worden de kinderen door de leerkracht overgedragen aan de overblijfhulp. 
Kinderen gaan onder begeleiding van de overblijfhulp eventueel handen wassen. Na het 
handenwassen zoekt ieder kind een plekje aan tafel en als alle kinderen aan tafel zitten, 
kunnen de kinderen gaan eten. De kinderen hebben zelf hun eten en drinken van huis 
meegenomen. Na het eten gaan de kinderen onder begeleiding van een overblijfhulp buiten 
spelen op het schoolplein van locatie Bosweg. 
Het buitenspeelgoed wordt door een van de overblijfhulpen naar buiten gebracht. In geval 
van slecht weer kunnen de kinderen in de klas blijven spelen met spelmateriaal uit de klas. In 
overleg met de leerkracht betreft dit tekenen, kleuren, spelletjes doen, soms een film kijken 
op het digibord. Soms zal er naast lezen, kleuren, e.d. een korte activiteit worden 
aangeboden. Gezien de tijd zal dit veelal een creatieve activiteit zijn of een kort 
gezelschapsspel. 
We vinden het belangrijk dat kinderen na het eten zoveel mogelijk buiten spelen. Het 
zorgt voor een gevoelsmatig langere onderbreking van de lestijd. Bovendien zorgt het voor 
voldoende lichamelijke energie. 
Om ongeveer 12:45 uur ruimen de overblijfhulpen samen met de kinderen al het speelgoed 
op. Daarna worden de kleuters door de overblijfhulp teruggebracht naar de klas.  
De overblijfhulpen blijven aanwezig tot de leerkracht de verantwoordelijkheid voor de 
kinderen heeft overgenomen. 
 
Lunchmoment groep 3 t/m 8 
Om 12.00 uur worden de kinderen door de leerkracht overgedragen aan de overblijfhulp. De 
kinderen zoeken een plek aan tafel om te kunnen lunchen. De kinderen eten hun zelf 
meegebrachte eten en drinken. Na het eten, gaan zij onder toezicht van de TSO-coördinator 
en overblijfhulp vanaf 12.15 uur buiten spelen. Het buitenspeelgoed wordt door 
de TSO-coördinator naar buiten gebracht. 
 
We vinden het belangrijk dat kinderen na het eten zoveel mogelijk buiten spelen. Het zorgt 
voor een gevoelsmatig langere onderbreking van de lestijd. Bovendien zorgt het voor 
voldoende lichamelijke energie. 
Om ongeveer 12.45 uur ruimen de overblijfhulpen samen met de kinderen al het speelgoed 
op. Vanaf 12.45 uur neemt de pleinwacht van de school het toezicht over. 
Mocht het gaan regenen dan geeft de regenbel aan dat alle kinderen naar binnen moeten. 
In geval van regen blijven/gaan de kinderen in/naar hun eigen klas. 
Na het eten en drinken kunnen de kinderen zich vermaken met binnenspeelgoed van de 
TSO. 



Informatieoverdracht 
Ouders hebben ten alle tijde de mogelijkheid om eventuele bijzonderheden van hun kind te 
bespreken met de hulpouders of de TSO-coördinator. Wij adviseren ouders, vooral bij jonge 
kinderen, samen met het kind een keer op de TSO te komen kijken of mee te eten. 
De coördinator van de TSO zal bijzonderheden die zijn gebeurd tijdens de TSO melden bij de 
leerkracht. 
 
Indien nodig zal de coördinator van de TSO zelf contact opnemen met de ouders. Dan gaat 
het om situaties met betrekking tot het welbevinden van het kind, conflictsituaties of andere 
situaties waarin de coördinator de zorg voor het kind met de ouders wil delen.  
Wanneer ouders informatie willen over hun kind op de TSO, dan kunnen zij contact 
opnemen met een van de coördinatoren van de TSO. 
 
Huisregels 
Zoals we eerder hierboven beschreven in de pedagogische uitgangspunten vinden wij het 
belangrijk dat kinderen op een respectvolle manier met zichzelf, anderen en hun omgeving 
omgaan. Om dit te kunnen realiseren maken we gebruik van een aantal omgangsnormen en 
regels: 
- alle kinderen eten aan tafel, in hun eigen klas. 
- tijdens het eten blijf je aan tafel zitten, 
- na het eten ruim je de tas op, 
- rustig lopen en praten in de school; buiten mag je rennen en lawaai maken. 
- je vecht niet, en je scheldt niet, 
- je praat netjes, geen vieze woorden en niet vloeken, 
- de spullen die de kinderen gebruiken, ruimen ze zelf weer op. Ook kleuters helpen met    
opruimen. Iedereen laat zijn of haar plek opgeruimd achter. 
- het speelgoed is van school en/of de TSO. Je gaat er zo mee om, dat het niet stuk gaat. 
 
De bovengenoemde huisregels worden regelmatig door de coördinator (en/of overblijfhulp) 
met de kinderen besproken. 
 
Veiligheid en Hygiëne 
De brandweer zorgt voor de controle van de brandveiligheid bij OBS Heuvellaan. 
Andere bedrijven houden toezicht op lucht- en waterkwaliteit etc.  
Verder is tijdens de TSO minimaal één lid van het docententeam aanwezig met een geldig 
EHBO en BHV-diploma. 
 
Praktische zaken 
1. Kinderen kunnen op vaste dagen overblijven, maar ook op incidentele dagen. Voor elk 
kind wordt door ouders/verzorgers een inschrijfformulier ingevuld waarop o.a. 
gevraagd wordt naar een telefoonnummer voor noodgevallen en om gegevens met 
betrekking tot allergieën, diëten en medicijngebruik. Deze gegevens zijn belangrijk 
voor de overblijfhulp om op een veilige manier opvang te kunnen bieden. 
Inschrijfformulieren zijn bij de school of bij de TSO-coördinatoren te verkrijgen, ook kunt u 
deze op de website van school zelf downloaden. 
2. Kinderen dienen van huis eten en drinken mee te nemen. 
3. Aansprakelijkheid: OBS Heuvellaan/Stichting Leerplein 055 zorgt ervoor dat er voor de 
hulpouders en de coördinator een aansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten, 
alsmede een ongevallenverzekering voor de kinderen. Wij gaan hierbij uit van een 



secundaire verzekering. In eerste instantie wordt een beroep gedaan op de verzekering 
van de ouders. 
4. TSO Heuvellaan is niet aansprakelijk voor schade aan, of het zoek raken van, 
meegebrachte kleding of speelgoed. 
5. Als u uw kind toestemming geeft, om in plaats van op zijn vaste dag over te blijven, 
met iemand buiten school te gaan lunchen, moet u de coördinator hiervan op de hoogte 
stellen. 
6. Voor praktische zaken rond overblijven kunt u terecht bij de coördinatoren van de 
TSO. 
 
De TSO-coördinatoren zijn bereikbaar: 
via telefoon: 06 - 312 24 789 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 – 14.00 uur en 
via email: tso.heuvellaan@gmail.com 


