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Inleiding  

 

Voor u ligt het locatiewerkplan van TSO het Klavertje, TSO de Regenboog en TSO de Bonte Pael.   

Maakt uw kind gebruik van de tussenschoolse opvang? Dan wilt u maar één ding; dat uw kind in 

goede handen is en met plezier overblijft. Wij zijn van mening dat kinderen rustig moeten kunnen 

eten en drinken om daarna even lekker te kunnen ontspannen. Net als thuis, binnen of buiten spelen 

en meedoen aan een activiteit of gewoon even helemaal niets doen. Dat is ons idee van overblijven: 

gezellig samen eten en spelen. Kortom: jezelf weer opladen voor het tweede gedeelte van de 

schooldag.  

Verantwoorde kinderopvang betekent dat een opvanginstelling verantwoordelijk is voor:  

1. Het bieden van voldoende fysieke en emotionele veiligheid zodat kinderen zich thuis voelen en 

zich kunnen ontspannen;  

2. Het bevorderen van de persoonlijke competenties van kinderen;  

3. Het bevorderen van de sociale competenties van kinderen;  

4. Het bevorderen van de socialisatie van kinderen door overdracht van waarden en normen ten 

behoeve van gewetensontwikkeling.  

Elk jaar evalueren we dit document met de TSO coördinatoren en de kwaliteit coördinator van 

Stichting Kinderspeelzaal en wordt het, waar nodig, bijgesteld.  
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De tussenschoolse opvang (TSO)  

 

Start TSO  

De TSO start om 12:00 uur. De overblijfkrachten zijn om 11:45 uur aanwezig. De TSO 

coördinator heeft dan kort overleg met de overblijfkrachten, waarbij bijzonderheden van 

de vorige dag worden besproken, mededelingen worden gedaan en er is tijd om de 

activiteiten voor te bereiden. Alle overblijfkrachten zorgen er voor dat zij voor 12:00 uur 

bij hun klas zijn voor de overdracht met de leerkracht die de groep dan weer over 

neemt. 

Einde TSO  

De TSO eindigt als de school weer begint. Bij TSO het Klavertje is dit om 13.00, bij TSO 

de Regenboog en de Bonte Pael om 13.15 uur.  

Na de overdracht ruimen alle overblijfkrachten hun lokaal of de aula op en worden ook alle gebruikte 

materialen opgeruimd.  

 

Aanwezigheid kinderen  

De overblijfkracht heeft een aan- en afmeldlijst waarop alle kinderen staan die 

overblijven. Kinderen die ingeschreven zijn bij de TSO staan standaard op deze lijst. 

Ouders die hun kind incidenteel laten overblijven of afmelden, kunnen hun kind aan- of 

afmelden via het ouderportaal van Kidsadmin. De overblijfkracht controleert of alle 

kinderen die op de lijst staan ook aanwezig zijn.  

Contact leerkrachten  

Om de kinderen goed te kunnen begeleiden is het belangrijk dat de leerkrachten en de 

overblijfkrachten van de TSO informatie betreffende de leerlingen uitwisselen. Bij het 

ingaan van de TSO om 12:00 uur stellen leerkrachten de overblijfkrachten op de hoogte 

van eventuele onregelmatigheden of gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het 

gedrag van het kind. Indien er iets voorgevallen is tijdens de TSO, stelt de 

overblijfkracht de leerkracht hiervan op de hoogte na de TSO. Ook wordt de TSO 

coördinator ingelicht. 

Gedragsregels  

Op de TSO worden de algemene regels die gelden op de basisschool, gehanteerd.  

Eten en drinken  

Ouders wordt  gevraagd om een gezonde lunch mee te geven aan het kind. Denk hierbij aan minimaal 

twee boterhammen en wat gezonde snacks (mini komkommertjes, tomaatjes of wat worteltjes) en 

water.  

Bij (extreem) moeilijke eters kunnen er met de overblijf coördinator aparte afspraken gemaakt worden 

m.b.t. de lunch.  

Buitenspelen  

Na de lunch wordt er buiten gespeeld. Bij héél slecht weer kan er besloten worden om binnen te 

blijven, maar het streven is dat er altijd even buiten wordt gespeeld.  

Veiligheid & gezondheid  

Gedurende de hele TSO wordt het Veiligheid en Gezondheidsbeleid van Stichting Kinderspeelzaal 

gehanteerd, te vinden op onze website.  

 

Kanjertraining  

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig en op hun gemak voelen op school. Om een 

goede sfeer te waarborgen, gelden er daarom gedragsregels. Hiernaast hanteren de 

overblijfkrachten de Kanjertraining, een groepsgerichte sociale vaardigheidstraining.  
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 De Kanjertraining heeft 5 basisregels;  

1. We vertrouwen elkaar  

2. We helpen elkaar  

3. We werken samen  

4. We hebben plezier  

5. We doen mee   

  

De Kanjertraining is daarnaast gebaseerd op vier kleuren petten die gebruikt worden als 

hulpmiddel om over gedrag te praten.   

Iedere kleur pet staat voor een soort gedrag en is gekoppeld aan een karakter.  Zwarte 

pet; de pestvogel, rode pet; het aapje dat overal om lacht, gele pet; het bange 

konijntje, witte pet; de tijger die te vertrouwen is, ‘de kanjer’. Kinderen zijn geen pet, 

maar kiezen ervoor een pet op te doen. Door methodisch met kinderen over gedrag te 

praten wordt hen geleerd dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de gedragskeuzes die 

zij maken.  De Kanjermaterialen, zoals de petten en de posters, bieden pedagogisch 

medewerkers houvast bij deze gesprekken. Het zelfvertrouwen van kinderen wordt 

bevorderd en het oplossend vermogen vergroot. Ook het zelfvertrouwen en het 

vertrouwen in anderen wordt groter. Doen wat goed is voor jezelf én goed is voor een 

ander, is het streven van de Kanjertraining. De Kanjertraining biedt de overblijfkrachten 

een steun in de rug wanneer zij met kinderen over een situatie te praten. Door het 

systematisch stellen van vragen in iedere situatie, worden kinderen zich bewust van 

hun gedrag en het effect hiervan op anderen. De TSO coördinatoren hebben de 

Kanjertraining gevolgd en nemen de vijf basisregels van de Kanjertraining door aan de 

overblijfkrachten en geven tips waar nodig.  

Aansprakelijkheid  

Er is voor alle kinderen een collectieve ongevallenverzekering 

afgesloten. Wij zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid jegens 

derden. Onder de WA-verzekering vallen niet alleen de 

pedagogisch medewerkers, maar ook eventuele vrijwilligsters 

en/of stagiaires. Voor uw eigen kind dient u zelf ook een WA-

verzekering afgesloten te hebben.   

  

Vermissing kind  

Bij vermissing van een kind worden de volgende stappen gevolgd;  

• De overblijfkracht informeert de leerkracht van het kind en/of directie; TSO 

coördinator 

• De overblijfkracht blijft vervolgens op de groep ;  

• De leerkracht van het kind en/of anderen gaan het kind zoeken;  

• Indien het kind niet direct gevonden wordt, neemt de school contact op met de 

ouders van het kind;  

• In overleg met de ouders van het kind wordt er besloten wel/niet melding te 

doen bij de politie.  

  

EHBO/calamiteiten  

De overblijfkrachten dienen de aan en afmeldlijsten van de kinderen altijd bij zich te 

hebben en mee naar buiten nemen. Mocht er een noodsituatie ontstaan, dan weet de 

overblijfkracht altijd hoeveel en welke kinderen er aanwezig zijn. In een noodsituatie 

staat het in veiligheid brengen van de kinderen op de eerste plaats.   
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• Bij een ongeval wordt er altijd de BHV’ er van school ingeschakeld.  

• Bij een ernstig ongeluk wordt eerst 112 gebeld. Daarna worden de coördinator 

TSO en leerkracht ingeschakeld.  

• Bij kleine ongevallen wordt er gebruik gemaakt van de EHBO-doos. In de 

dependance ligt deze in het BSO lokaal en in het hoofdgebouw ligt deze bij de 

conciërge.  

• Indien nodig wordt het vluchtplan van de school gebruikt. De vluchtroutes 

hangen in de gangen en de klassen.  

 

Trainingen/bijeenkomsten  

Het streven is om de overblijfkrachten jaarlijks te voorzien van een training, bijeenkomst, workshop 

o.i.d. om hen deskundigheid op het gebied van tussenschoolse opvang te vergroten en updaten.  
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Klachtenprocedure  
 

Als een ouder een klacht heeft m.b.t. de TSO dan dienen de volgende stappen te 

worden ondernomen:  

1. Desbetreffende ouder neemt zelf contact op met de TSO coördinator om de 

klacht te bespreken.  

Heeft de klacht betrekking op een overblijfkracht dan bespreekt de coördinator 

dit met de desbetreffende kracht. Indien mogelijk kan er een gesprek 

plaatsvinden waarbij ook de ouder aanwezig is.   

2. Indien de ouder er met Stichting Kinderspeelzaal niet uitkomt, neemt de ouder 

contact op met de directie van de school. De directie van de school bespreekt de 

klacht met Stichting Kinderspeelzaal en koppelt dit weer terug naar ouder.  

3. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan wordt de klacht 

doorgestuurd naar het bestuur van school.  

4. Indien uw klacht nog niet naar wens is afgehandeld: Via de Laurentius Stichting 

is een wettelijk verplichte Klachtenregeling opgesteld. De school is via het 

schoolbestuur aangesloten bij een regionale Klachtencommissie.  

Andere klachten kunnen ook gaan via de vertrouwenspersoon van de school (zie 

schoolgids).   
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Aanmelden  
 

Kinderen kunnen voor vaste TSO dagen worden aangemeld middels het inschrijfformulier dat op de 

website staat: www.kinderspeelzaal.nl  

 

TSO Het Klavertje  

Adres:    Van Rijslaan 10, 2625 KX Delft  

Website:   www.kinderspeelzaal.nl  
 

Klantcontact Planning en Plaatsing  
Telefoon:   015-2511463  

Email:    administratie@kinderspeelzaal.nl  

 
 

TSO de Bonte Pael  
 

Adres:   Bikolaan 113, 2622 EE Delft  
Website:   www.kinderspeelzaal.nl  

 

Klantcontact Planning en Plaatsing  
Telefoon:   015-2511463  

Email:    administratie@kinderspeelzaal.nl  
 

TSO de Regenboog  

Adres:    Kraanvogelstraat 2, 2623 MZ Delft  
Website:   www.kinderspeelzaal.nl  

 

Klantcontact Planning en Plaatsing  
Telefoon:   015-2511463  

Email:    administratie@kinderspeelzaal.nl  
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