Info voor ouders
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Algemene informatie TSO (tussenschoolse opvang)
Juist in een school die zich leef-en werkgemeenschap noemt, moet het overblijven
tussen de middag goed geregeld zijn. Op “Het Maasveld” bestaat de mogelijkheid om
de kinderen tussen de middag over te laten blijven. Iedereen kan van deze mogelijkheid
gebruik maken.
Het toezicht tijdens het overblijven wordt door ouders uitgevoerd, die aan een aantal
eisen moeten voldoen. Zo moeten ze een VOG kunnen overleggen,een overeenkomst
tekenen,een cursus hebben gevolgd en conform een verantwoord takenpakket
handelen. De overblijfkrachten worden dagelijks in hun werkzaamheden ondersteund
door een overblijfcoördinator(Petra Janssen).
E.e.a. voor u op een rij gezet:






Van 12.00 tot 12.20 blijven de kinderen uit de goepen3 tot en met 8 in hun klaslokaal
en eten met de overblijfouder hun boterham. Na 12.20 gaan ze gezamenlijk met de
overblijfouders naar buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Tijdens het
overblijven zijn de poorten gesloten.
Groep 1 /2 speelt eerst op het ovaal tot max. 12:30 en gaat vervolgens naar binnen
om te eten.
De groepen 1 tot en met 4 spelen op het ovaal, de groepen 5 tot en met 8 op het
schoolplein.
Gezien de leeftijd kunnen de afspraken voor kleuters iets afwijken van de afspraken
van de midden/bovenbouw. (zie regels ob. ,mb./bb.)



Tussen 12.50 en 12.55 uur verzamelen alle kinderen zich op het schoolplein. Om
12.55 gaan alle kinderen, zowel overblijvers als niet-overblijvers weer naar hun klas.



Als er ouders zijn die overblijfouder willen worden, of bij vragen,aan/opmerkingen
kunt u contact opnemen met de tso-coördinator. Petra janssen,
p.janssen@maasveld-akkoord-po.nl.



Om het overblijven voor iedereen goed te laten verlopen zijn er hele duidelijke
afspraken gemaakt t.a.v. het gedrag van kinderen tijdens het overblijven. Er wordt
gewerkt met gele en rode kaarten, termen die bij oudere kinderen bekend zijn vanuit
verschillende sporten. De invoering is voor iedereen een succes! Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator.



In het belang van uw kind vragen wij u, om bijzonderheden van uw kind, zowel
op medisch als persoonlijk vlak aan ons door te geven. Wij zullen ten alle tijden
integer met deze gegevens omgaan en zullen proberen binnen onze mogelijkheden
het desbetreffende kind extra zorg te bieden. Verder gelden voor alle kinderen
dezelfde afspraken/regels.



Wilt u erop toezien dat uw kind een “aangepaste” hoeveelheid brood meekrijgt?
Er mag geen snoep worden mee genomen.



U kunt dagelijks via Isy opgeven of uw kind/kinderen overblijft of niet.

Kaartsysteem
GELE KAART

Deze krijgt een kind als het iets doet dat echt niet door de
beugel kan. Een kind krijgt een briefje mee naar huis dat
ondertekend terug moet komen bij de overblijfcoördinator.
Deze kaart blijft een periode van 6 weken geldig.

RODE KAART

Krijgt een kind binnen 6 weken een tweede gele kaart
betekent dit automatisch rood. Ouders en
groepsleerkracht worden ervan op de hoogte gesteld.
Het kind mag voor een periode van 4 schoolweken niet
meer overblijven.

Regels en afspraken onderbouw
-

Buitenspelen tot uiterlijk 12:30 uur., op het ovaal.
Gezamenlijk eten in de klas tot 12:50.

-

Graag de kinderen laten plassen voor we naar buiten gaan.

-

Bij slecht weer blijven de kleuters binnen, de kleuters kunnen knutselen of tv kijken..

Regels bij het ovaal
-

Niet met zand gooien
Kinderen blijven binnen het ovaal en dus NIET aan de achterkant
van de berg waar geen zicht op is.
Niet van de trap springen bij het huisje en rek
Geen ballen mee naar buiten
Zandbakspeelgoed wordt door de overblijfkrachten mee naar buiten genomen.
Kinderen dienen de schoenen (zonder zand erin) aan te hebben.
Om 12:55 uur zijn de leerkrachten weer in de groep.

Regels en afspraken midden/bovenbouw
-

Wij eten gezellig tot maximaal 12.20 en blijven zitten tijdens het eten.
Wie zich opgeeft voor het overblijven mag niet ineens naar huis of met vriendjes
mee.
In de gangen wordt niet gerend of gegild.
Bij goed weer moet iedereen naar buiten en blijft op het schoolplein voor de rode
strepen..
Bij slecht weer blijft iedereen in zijn/haar eigen klas.
Niemand gaat zonder overleg met een overblijfkracht naar binnen.
De TSO heeft een eigen bal,is de bal over het muurtje, moet er gewacht worden tot
de conciërge de bal weer ophaalt.
In de zandbak mag max. 50cm diep gegraven worden.
Indien de gymles om 13:00 uur start mag je om 12.55 uur verzamelen/vertrekken
vanuit school.
Gedraag je netjes, toon respect voor je medescholieren en overblijfkrachten.
Slaan,schelden,pesten en onfatsoenlijk gedrag wordt niet getolereerd.
Bij ongewenst gedrag kun je buitengesloten worden van het overblijven.(zie
gele/rode kaarten systeem/ongewenst gedrag).
Doe je best om er een gezellige overblijfperiode van te maken.
Bij problemen kun je terecht bij Petra Janssen(overblijfcoördinator).

Registratie/betaling TSO via ISY-overblijfmodule
De registratie en betaling van de Tso loopt via de overblijfmodule van Isy.
https://maasveld-akkoord-po.isy-school.nl
Isy is het communicatiesysteem van onze school.
In dit systeem is ook een overblijfmodule verwerkt.
Als u gebruik wilt maken van het overblijven is het noodzakelijk om vooraf uw kind(eren)
te registreren en een tegoed in te boeken.
Bij vragen kunt u bij de overblijfcoördinator of administratie terecht.
Voor specifieke vragen heeft Isy ook een helpdesk.
Helpdesk Isy: 0800-56 666 65

