
 
 

O&Ki kindercentrum 
 

 

Informatieboekje Tussenschoolse 
opvang / overblijven op school 



 

Informatieboekje TSO / overblijven op school O&Ki kindercentrum 

0 

TSO door O&Ki op school 
 
De organisatie van de tussenschoolse opvang (tso) is voor veel 
basisscholen een probleem. Het vraagt veel tijd en energie van 
leerkrachten en Overblijf Medewerkers. Naast het organiseren 
van de opvang, vergen administratieve en financiële rompslomp 
veel tijd. 
 
Bovendien is vanaf 1 augustus 2006 het schoolbestuur 
verantwoordelijk gesteld voor de tussenschoolse opvang (tso) in 
plaats van de ouderraad. Vanaf 1 augustus 2011 zijn er ook 
scholingsverplichtingen. Genoeg redenen om de tussenschoolse 
opvang (tso) te professionaliseren. 
 
O&Ki is gespecialiseerd in het organiseren van de 
tussenschoolse opvang (tso) en neemt daarmee alle zorgen voor 
het schoolbestuur hieromtrent uit handen. Wij hebben een 
concept ontwikkeld waarmee de tussenschoolse opvang (tso) op 
een pedagogisch verantwoorde wijze wordt georganiseerd. 
 
Wij werken met professionele pedagogisch medewerkers die 
gesteund worden door vooraf gescreende vrijwilligers. Veiligheid, 
professionaliteit en kind vriendelijkheid staan bij ons voorop! 
 
Dit informatieboekje bevat  uitgebreide informatie over tso door 
O&Ki, voor scholen, ouders en onze Overblijf Medewerkers. 
 
Nieuwsgierig hoe het er aan toe gaat tijdens het overblijven? 
Spreek eens één van de overblijfmedewerkers aan en maak een 
afspraak om mee te kijken. 
 
  
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Daphne Oldenziel   
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1.  Introductie 
Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte 
eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere 
kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige 
vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Met deze wensen in het 
achterhoofd verzorgt O&Ki kindercentrum de tussenschoolse 
opvang (tso). Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van 
de kinderen. Wij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen 
eten en spelen. Daarnaast zorgen wij dat de sfeer en de 
gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van 
de school. 
 
2. Organisatie 
De overblijfgroepen worden flexibel ingedeeld met (wanneer 
mogelijk) een splitsing tussen kleuters en overige leerlingen. 
O&Ki vindt het belangrijk dat de sfeer tijdens het lunchen prettig 
is, dat de lunch gestructureerd verloopt en dat de kinderen zich 
veilig voelen. Om het overblijven voor kinderen zo soepel mogelijk 
te laten verlopen wordt er tijdens het eten ook voorgelezen, naar 
muziek geluisterd of met kinderen die al klaar zijn een 
kringspelletje gespeeld. 
 
3. Samen lunchen en spelen 
Eten is een sociaal gebeuren. Tijdens het eten is er aandacht 
voor elkaar en wordt er naar elkaar geluisterd. Samen eten kan 
de eetlust bevorderen. Kinderen worden wel gestimuleerd, maar 
niet gedwongen om te eten of te drinken. Kinderen nemen zelf 
hun eten en drinken van huis mee. Wij vinden gezonde voeding 
belangrijk, dus snoep, chips en frisdrank met prik zijn tijdens de 
tussenschoolse opvang niet toegestaan. Naast de lunch krijgen 
kinderen voldoende gelegenheid om te spelen. Wij bieden 
keuzemogelijkheden maar laten hen zoveel mogelijk buiten 
spelen. Dit zodat ze even uit het gebouw zijn, een frisse neus 
kunnen halen en de nodige lichaamsbeweging krijgen. Bij erg 
slecht weer blijven de kinderen binnen waar ze bijvoorbeeld een 
spelletje spelen of tekenen. 
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4. Overblijfpersoneel 
O&Ki zorgt altijd voor voldoende professioneel geschoold 
personeel. Geschikte vrijwilligers, die in de ’oude situatie’ als 
leidster of coördinator betrokken waren bij het overblijven mogen, 
indien gewenst, aanblijven. Wel moeten deze vrijwilligers een 
Verklaring Omtrent Gedrag bij ons inleveren. Om de 
professionaliteit, de kwaliteit en de veiligheid van de tso en met 
name de kinderen te waarborgen zullen nieuwe vrijwilligers altijd 
door O&Ki gescreend worden.  
 
De professionele medewerkers zijn altijd bij ons in loondienst en 
zijn in het bezit van minimaal SPW niveau 3. Verder is minimaal 1 
medewerker op de tso locatie in het bezit van BHV en/of kinder 
EHBO. Ook deze medewerkers zijn in het bezit van een 
Verklaring Omtrent Gedrag.  
 
Gezamenlijk noemen we de professionele medewerkers en de 
vrijwilligers: Overblijfmedewerkers. Er is altijd minimaal 1 
professionele medewerker aanwezig.  
 
De ratio is het gemiddelde aantal kinderen ten opzichte van één 
overblijfmedewerker. Wij streven naar een ratio tussen de 12,5 en 
15. Dat betekent dat er twee overblijfmedewerkers worden 
ingeroosterd op een groep van 25 tot 30 kinderen. Overigens 
werken wij altijd met een minimum van 2 overblijfmedewerkers.  
 
5. Ouder contact 
Als een overblijfmedewerker structureel opvallend gedrag ziet van 
een kind tijdens de tussenschoolse opvang (tso) beschrijft zij dit 
op een briefje. Dit krijgt uw kind mee in de broodtrommel. Als de 
Overblijf Medewerker het wenselijk acht neemt zij telefonisch 
contact met de ouder op. Zij zal dit altijd eerst overleggen met de 
coördinator die aanwezig is op elke locatie. O&Ki communiceert 
via de nieuwsbrief van school. Ook hangen er af en toe foto's in 
de school, zodat u nog beter een indruk krijgt hoe wij de 
tussenschoolse opvang (tso) verzorgen. Aan het begin van het 
schooljaar zullen de overblijfmedewerkers zich in de nieuwsbrief 
even kort aan u voorstellen.  
 
6. Medicijnen 
Het kan zijn dat uw kind medicatie behoeft tijdens de 
tussenschoolse opvang (tso) of een allergie heeft. U kunt dit via 
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info@oenki.nl o.v.v. tso medicatie/ allergie doorgeven. Deze 
informatie wordt zichtbaar op de presentielijst voor onze Overblijf 
Medewerkers. Zij zullen hier dan zoveel als mogelijk rekening 
mee houden.  
 
7. Kind aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden voor de tso van O&Ki? Dit kan door 
middel van het inschrijfformulier die u kunt vinden op onze 
website: www.oenki.nl  
 
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of uw kind gebruik 
maakt van vaste opvangdagen (via een abonnement) of dat u 
gebruik maakt van strippenkaarten. Een combinatie van deze 
twee vormen is ook mogelijk. Meer informatie hierover vindt u 
onder het kopje tarieven.  
Wijzigingen doorgeven kan door middel van een email naar 
info@oenki.nl.  
 
Indien een kind incidenteel gebruik wil maken van de 
tussenschoolse opvang (op basis van de strippenkaart) dienen de 
ouders dit, uiterlijk voor 10.00 uur, door te geven. Aanmelden kan 
door te bellen naar: 0592-820244 of te mailen naar info@oenki.nl.   
De school en O&Ki kunnen geen verantwoordelijkheid nemen 
voor kinderen die niet correct zijn aangemeld voor het overblijven. 
Overigens laten wij kinderen niet buiten staan!  
 
8. Tarieven 
De tso is een maatschappelijke dienst waarvoor de kosten zo 
laag mogelijk gehouden moeten worden. Voor incidentele opvang 
werken wij met 2 typen strippenkaarten. Op deze manier betalen 
ouders ook alleen voor de dagen dat zij ook daadwerkelijk TSO 
afnemen. En voor structurele opvang, een vast maandbedrag, 
gedurende het schooljaar, de kosten per keer bedragen dan € 2,-.  
Ouders ontvangen hiervoor een factuur, voorafgaand aan de 
maand waarvoor de TSO gewenst is.  
 
Type strippenkaarten Kosten  Geldigheid** Betaling 
5x incidenteel  € 12,50  Onbeperkt  Factuur  
10 x incidenteel  € 22,50  Onbeperkt Factuur  

** indien er nog strippen op staan 
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Een contract met O&Ki voor de tso is tussentijds opzegbaar met 
een opzegtermijn van 1 maand. Alle contracten lopen tot en met 
het einde van het desbetreffende schooljaar. 
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