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Tussenschoolse Opvang basisschool Pendula (schooljaar 2020-2021)
Structureel en incidenteel overblijven op onze school.
De organisatie
Op onze school wordt de Tussenschoolse Opvang (hierna TSO) georganiseerd door een groep
vrijwillige, geprofessionaliseerde overblijfkrachten en de coördinator. Samen vormen zij het
overblijfteam. Zij begeleiden de overblijvende kinderen tussen 11:55-13:00 uur.
Zij zorgen voor begeleiding en houden toezicht bij het binnen- en buitenspelen en zorgen samen met
de kinderen voor een ontspannen, gezellige sfeer, waarbij respect voor elkaar een grote rol speelt.
Er is een werkgroep TSO.
Deze werkgroep bestaat uit Agnes, Daniëlla, Inge en Mariëlle.
Wie is verantwoordelijk?
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het overblijven.
De organisatie van het overblijven vindt plaats in overleg met de directie en MR van onze school.
Wij zijn in het bezit van het Keurmerk Tussenschoolse Opvang, toegekend door het Instituut
Ontwikkeling Schoolkinderopvang (IOS).
Wat zijn de regels?
De regels zijn gedurende de hele dag op Basisschool Pendula hetzelfde, dus ook tijdens het
overblijven. De TSO vindt respect voor elkaar en elkaars spullen belangrijk. Incidenten worden zo
nodig besproken met de leerkracht van het desbetreffende kind en indien nodig ook met
ouder(s)/verzorger(s). Ook kan de coördinator een beroep doen op de interne begeleiders en de
directie, mocht er een structurele oplossing nodig zijn. Uiteraard zijn dit uitzonderingen en zijn
conflicten meestal in onderling overleg op te lossen.
Overblijven op basisschool Pendula
Tussen 11:55 en 13:00 uur kunt u uw kind(eren) incidenteel of structureel laten overblijven. Voor de
lunchpauze brengt uw kind eigen eten en drinken mee.
Het drinken voor de lunch kunt u in de bakken neerzetten bij de klas en wordt daarna koel weggezet.
Snoep en koek is niet toegestaan op onze school.
Graag drinkbeker en lunchbox voorzien van voor- en achternaam van uw kind.
Alle leerlingen eten in hun eigen lokaal.
De kinderen van de groepen 1 t/m 6 eten tot 12:30 uur met eigen leerkracht.
Er zijn dan overblijfvrijwilligers op de gang voor kinderen die nog niet klaar zijn met eten. De
kinderen die klaar zijn gaan dan naar buiten.
Buiten is er voldoende speelgoed voorhanden. Bij slecht weer blijven we binnen.
Dan bieden wij film kijken, spelletjes, kleurplaten en tekenen.
De kinderen van groep 7 en 8 gaan om 11:55 uur naar buiten en gaan om
12:25 uur naar binnen, om in hun eigen lokaal te eten met de leerkrachten.
Bij slecht weer blijven we binnen. Natuurlijk bieden wij dan hetzelfde programma aan als bij de
overige groepen.
Na de bel van 12:55 uur gaan alle kinderen rustig naar binnen met de overblijfvrijwilliger.

Structureel en/of incidenteel overblijven
U hebt op Basisschool Pendula de mogelijkheid om uw kind(eren) structureel of incidenteel over te
laten blijven. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.
Overblijven
Indien u uw kind(eren) iedere week één of meerdere vaste dagen over wilt laten blijven of gebruik
wilt maken van incidenteel overblijven, vult u het aanmeldformulier in. Na verwerking van dit
aanmeldformulier rekenen wij op de door u aangegeven dag(en) op de aanwezigheid van uw
kind(eren).
Incidenteel overblijven.
Daarvoor kunt u gebruikmaken van de 10-beurtenkaart. Deze kaart is gebonden aan het kind en zal
worden bewaard op school in het klassenmandje van de TSO.
Betaling
Voor structureel en incidenteel overblijven krijgt u een factuur.
Bij structureel overblijven kunt u kiezen voor het betalen van het volledige bedrag in één keer of in
drie termijnen.
Bij structureel overblijven wordt per dag, per jaar € 41 in rekening gebracht.
Voor incidenteel overblijven ontvangt u een factuur van € 15 die u in één keer moet betalen.
Mochten niet alle beurten zijn opgemaakt dan gaat het restant mee naar het volgende schooljaar.
Afmelden voor TSO
De ouder/verzorger dient het kind/de kinderen bij verhindering zelf af te melden. Dit loopt via de
leerkracht. De kind(eren) mogen zichzelf niet afmelden.
Nieuwe leerlingen op basisschool Pendula
Als uw kind ergens gedurende het schooljaar instroomt, kunt u bij ons aangeven of u uw kind
structureel en/of incidenteel over wilt laten blijven.
Wij zullen dan voor u een persoonlijke berekening maken, zodat u weet wat u dan nog verschuldigd
bent voor het lopende schooljaar.
Met wie kunt u contact opnemen?
Indien u vragen hebt, kunt u deze natuurlijk altijd stellen aan onze coördinator van de TSO, Agnes
Hessels. U kunt haar bellen of een appje sturen.
Haar nummer is: 06 – 46 29 39 77
Ook kunt u haar een e-mailbericht sturen: agnes.hessels@extern.xpectprimair.nl
Tot slot!
Wij hopen dat uw kind/kinderen het fijn heeft/hebben tijdens het overblijven.
De werkgroep en de vrijwilligers van TSO basisschool Pendula staan voor uw kind/kinderen klaar!!!
Met vriendelijke groet,

Alle medewerkers van TSO basisschool Pendula

