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Om de TSO in een goede sfeer op onze school te laten verlopen, heeft de school regels
opgesteld. De gewone schoolregels gelden ten alle tijden, dus ook tijdens de TSO.
De leerlingen volgen de aanwijzingen op van de overblijfcoördinator en de overblijfkrachten.
Praktisch
• Het overblijven duurt van 12.15 tot 13.15 uur. Gedurende die tijd zijn er
overblijfouders.
• Alle kinderen gaan zelf naar de overblijfruimte.
• De kinderen nemen zelf brood/ fruit en iets te drinken mee. Thee wordt door de
overblijf verzorgd. Snoep is verboden. Na het eten mogen alle kinderen een snoepje
kiezen uit de overblijftrommel.
• Na de maaltijd en spelen wordt alles opgeruimd. De tafels worden schoon gemaakt
en de vloer geveegd.
• Als het goed weer is mogen de kinderen buiten spelen. Zowel het plein van de onderals bovenbouw mag gebruikt worden.
• Tassen en overblijfspullen worden na het eten door de kinderen zelf opgeruimd
• Om 13.15 uur gaan de kinderen van de kleutergroepen naar de Kuil. Om 13.20 uur
worden ze teruggebracht naar de betreffende groep.
• Het schoolplein is vanaf 13.15 uur weer vrij voor alle kinderen.
• Toiletgebruik moeten de kinderen melden bij de overblijfouders.
• Het is niet toegestaan dat de kinderen zich in de school verspreiden tenzij hiervoor
door de overblijfkracht uitdrukkelijk toestemming is gegeven.
Algemeen
• Bij calamiteiten wordt de overblijfcoördinator of haar plaatsvervanger direct
gewaarschuwd.
• Verlies, beschadiging of vermissing van het door de leerling meegebrachte
speelgoed is voor eigen risico.
• Als een kind ziek wordt of een ongeval krijgt, wordt de leerkracht en/of de directie
gewaarschuwd. In overleg met hen wordt vervolgens al of niet contact met de ouders
opgenomen.
• Als een kind de regels van de TSO op onze school regelmatig overtreedt en/of
gedrag vertoont dat het normale verloop van de TSO verstoort, neemt de coördinator
contact op met de directie van de school en zullen vervolgens de ouders
geïnformeerd worden. Daarbij hopen we gezamenlijke afspraken te kunnen maken
waardoor het kind de TSO kan blijven bezoeken. Als de problemen desondanks
blijven bestaan, kan de schooldirectie het kind de toegang tot de TSO ontzeggen.
Aansprakelijkheid
De overblijfkrachten streven uiteraard naar een goede en veilige gang van zaken tijdens de
TSO. Toch kan er door hun toedoen schade of letsel ontstaan. Het schoolbestuur heeft
daarom voor degenen die tijdens het overblijven met het toezicht op de leerlingen zijn belast,
een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Als uw kind zelf iets kapot maakt van de TSO of van een ander, dan kunt u als ouders
hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Het is daarom van belang dat uw kind via u
WA-verzekerd is.

**********************

