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Inleiding
Als u uw kind gebruik laat maken van de tussenschoolse opvang (TSO) wilt u natuurlijk dat uw kind in
goede handen is en plezier heeft. Deelname aan de TSO gebeurt in de vrije tijd van de kinderen en
dus is het belangrijk dat de kinderen rustig hun lunch kunnen gebruiken. Kinderen moeten de tijd
hebben om te ontspannen en gelegenheid krijgen zich weer op te laden voor de middag.
Hierbij sluit de TSO aan bij het pedagogisch klimaat van de school.
De kinderen nemen zelf voldoende eten en drinken mee, hierbij heeft gezond eten de voorkeur. De
kinderen eten samen met hun leeftijdsgenootjes in hun vertrouwde groep. Onze TSO-krachten
proberen dit zo harmonieus mogelijk te laten verlopen.
Om u goed te informeren over het wel en wee van de TSO op de Amstelschool is dit informatieboekje
opgesteld. Alle informatie die u en uw kind nodig hebben, vindt u terug in dit boekje. U leest o.a. over
hoe de TSO is opgezet, wat u kunt verwachten van de TSO-krachten, maar ook over de opgestelde
regels en wat te doen bij calamiteiten.

Bij vragen e.d. kunt u zich richten tot de TSO-coördinator Stacey Hogg
tso.amstelschool@ogamstelland.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur van de Amstelschool Marleen Sluijk
info.amstelschool@ogamstelland.nl

Het reilen en zeilen van de TSO
Als uw kind tussen de middag op school de lunch gebruikt wordt uw kind opgevangen door de TSOkracht. Wij vragen u de lunch mee te geven in een broodtrommeltje, graag gevuld met gezonde
dingen en iets te drinken.
De TSO wordt begeleid door vrijwillige TSO-krachten die het leuk en gezellig vinden om 45 minuten
tussen de middag met de kinderen door te brengen. Hoewel de TSO groepsgewijs gaat,
rekeninghoudend met de leeftijden van de kinderen, streven we er naar aandacht te kunnen geven
aan de behoeften van het individuele kind.
De middagpauze is bedoeld om even te kunnen bijtanken. Zowel letterlijk; door te eten en te drinken,
als figuurlijk: door kracht op te doen voor de nog resterende schooltijd. De middagpauze is een
moment om tot rust te komen en ontspanning te vinden.
Het is heel belangrijk is dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt. Structurering van tijd, activiteiten
en ruimte kunnen daartoe bijdragen. Vandaar dat wij de volgende vier basisvoorwaarden nastreven:
1. De kinderen gaan op tijd eten en drinken;
2. De kinderen worden opgevangen in een veilige omgeving, waarbij de bepaling van wat veilig is
mede afhangt van de leeftijd en het stadium van ontwikkeling van het op te vangen kind;
3. De TSO-kracht beseft dat haar of hem gedurende de tijd van opvang een kostbaar bezit is
toevertrouwd;
4. De TSO-kracht heeft oog voor de verschillende leeftijdsfasen die kinderen doormaken.
Daarnaast hanteert de Amstelschool de volgende uitgangspunten voor de uitvoering van de
tussenschoolse opvang:
1. De TSO biedt het kind veiligheid en geborgenheid.
Voor de ontwikkeling van een kind is het nodig dat het zich veilig en geborgen voelt, dat het zich
geaccepteerd weet. Kinderen hechten erg aan continuïteit. Een TSO-kracht staat in principe steeds
voor dezelfde groep kinderen en zal daardoor een band opbouwen met de kinderen. Door consequent
duidelijke regels en gewoonten te hanteren, zullen kinderen zich veilig en geborgen voelen.
2. De TSO stimuleert het gevoel van zelfvertrouwen.
Elk kind is een individu met een eigen persoonlijkheid, eigen aanleg en daarbij behorend karakter. De
TSO-kracht waardeert het kind positief in zijn eigenheid en neemt het in alle opzichten serieus.
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Kinderen zijn ten slotte allemaal verschillend. Door positieve aandacht voor het kind stimuleert een
overblijfkracht het gevoel van eigenwaarde.
3. De TSO stimuleert de zelfstandigheid van het kind.
Als een kind zelfvertrouwen heeft en beschikt over gevoel van eigenwaarde, kan het opgroeien tot een
zelfstandig mens. Een TSO-kracht stimuleert het kind daarin. Wat kinderen zelf kunnen, moeten zij
ook zoveel mogelijk zelf doen, ook al gaat dat soms langzaam. Een TSO-kracht biedt het kind hulp
waar dat nodig is, geeft begeleiding naar het "zelf kunnen" en laat het kind iets zelf doen als het dat
zelf kan.
4. De TSO stimuleert het kind tot sociaal gedrag en om te gaan met anderen.
Sociaal gedrag betekent rekening houden met anderen, leren delen en opkomen voor jezelf. Wij
vinden het belangrijk dat kinderen hun afspraken nakomen, eerlijk zijn en respect hebben voor de
opvattingen en eigendommen van anderen. Een TSO-kracht leert het kind, onder andere door zelf het
goede voorbeeld te geven, welk gedrag aanvaardbaar is en welk gedrag niet. Een TSO-kracht
corrigeert het kind bij voorkeur door positieve aandacht te geven aan gedrag in de gewenste richting.
Ongewenst gedrag zoals geweld, agressiviteit en pesten wordt gecorrigeerd door het bespreekbaar te
maken en te beperken. Zo nodig gaat het betreffende kind naar de directie van de school.

5. De TSO geeft het kind de ruimte om emoties te laten zien.
De emoties van een kind, zoals verdriet, angst en boosheid, worden serieus genomen. Dat stimuleert
het zelfvertrouwen van het kind. Een TSO-kracht helpt daarbij door bijvoorbeeld te zorgen dat het kind
erover kan praten. Een TSO-kracht blijft rustig en consequent handelen, zodat het kind houvast heeft
en zich gesteund weet.

Anti-pest regels ( deze sluiten aan op het PBS pestprotocol )
Alle medewerkers van de Amstelschool werken volgens de principes van PBS (voluit Positive
Behaviour Support). Dit is een schoolbrede aanpak waarbij gewenst gedrag gestimuleerd wordt. Ook
tijdens de TSO maken wij de kinderen duidelijk wat gewenst gedrag inhoudt en wat er dus van hen
verwacht wordt.
De 10 gouden regels om pesten te voorkomen
De belangrijkste regel van het pesten luidt:
Word je gepest, praat er dan thuis en op school over. Je houdt het niet geheim.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je mag er uitzien hoe hij of zij dat zelf wil.
Iedereen mag meedoen, ik sluit niemand buiten.
Ik vraag of ik aan iemands spullen mag komen en ik ben daar zuinig op.
Als ik iets zeg gebruik ik normale taal en noem een ander bij de voornaam.
Als ik iets over iemand wil zeggen dan vertel ik dat ook aan diegene over wie het gaat.
Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden, ik bedreig niet en doe niemand
opzettelijk pijn
7. Ik houd mij aan de regels op de computer, alle ruimten in de school maar ook daar buiten.
8. Ik maak gebruik van de stop/loop/praat stappen om erger (pesten) te voorkomen.
9. Als ik zie dat iemand goed reageert tijdens een ruzie geef ik die een compliment.
10.Wij helpen iemand als hij of zij gepest wordt en vertellen dat bijvoorbeeld de leerkracht of andere
volwassene. Dat is dan geen klikken!!!
Is er dan verschil tussen klikken en klagen?
Nou en of; bij klikken wil je dat de ander straf krijgt, bij klagen hoop je dat het ongewenste gedrag
ophoudt en dat jij je weer prettig op school kan voelen.
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Hoe ziet een dag overblijven eruit?
TSO in de groepen 1 en 2
Om 12.00 uur gaat de schoolbel. De kinderen die gebruik maken van de TSO blijven in het lokaal.
Allereerst is er een kort moment van stilte. Daarna zingen de kinderen een liedje ("smakelijke
eten"), en eten vervolgens hun lunch op. Als de kinderen klaar zijn kunnen ze met speelgoed in
de klas spelen, tekenen, kleuren of met boekjes aan de gang. Om 12.40 gaat de schoolbel weer.
De leerkrachten van de groepen nemen de zorgtaak over. De TSO kracht geeft aan de leerkracht
een mondelinge overdracht over de TSO.

TSO in de groepen 3 en 4
Om 12.00 gaat de schoolbel. De kinderen die gebruik gaan maken van de TSO blijven in hun
klas. Na een moment van stilte gaan de kinderen eten. Als de kinderen klaar zijn met eten,
ruimen ze hun lunchspulletjes op en kunnen de kinderen spelletjes doen, lezen etc. Zolang het
weer het toelaat, gaan ze zo snel mogelijk buiten spelen.

TSO in de groepen 5 t/m 8
Om 12.00 gaat de schoolbel. De kinderen die gebruik gaan maken van de TSO gaan eerst lekker
buiten spelen als het weer het toelaat. Om 12.25 gaan ze weer naar de klas om hun lunch te
eten. Om 12.45 komt de leerkracht weer naar de klas.

De financiële kant van de TSO
Om uw kind (eren) aan de TSO deel te laten nemen, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
•

Een jaarabonnement:
Blijft uw kind structureel één of meerdere dagen over, dan sluit u een jaarabonnement.
Het bedrag wordt d.m.v. 2 incasso's geïnd in oktober en in februari. Eventuele wijzigingen in het
tarief wordt tijdig bekend gemaakt. U houdt altijd het recht om veranderingen in dagen aan te
geven.
Er wordt geen restitutieverleend als uw kind een keer niet overblijft. Als u uw kind incidenteel een
extra dag wil laten overblijven dan kunt u aanvullend een strippenkaart aanschaffen.
Abonnementen die gedurende het schooljaar worden afgesloten, worden naar rato verrekend. Op
het aanmeldingsformulier kunt u aangeven op welke dag(en) uw kind gaat overblijven.

•

Een strippenkaart (voor incidenteel overblijven):
Dit is een strippenkaart voor 10 x overblijven en wordt per kind aangeschaft. Elke keer als uw kind
(eren) gebruik heeft/hebben gemaakt van de TSO, wordt deze kaart bijgewerkt. De strippenkaart
blijft de gehele Amstel-schooltijd van uw kind (eren) geldig.

Alleen als u een automatische incasso heeft afgegeven, kan (kunnen) uw kind (eren) gebruik maken
van de TSO. Ook bij het gebruik van een strippenkaart dient een automatische incasso worden
afgegeven. Als een strippenkaart (bijna) vol is, wordt een nieuwe kaart geïncasseerd. Hiervan krijgt u
geen bericht! Het is wel zo dat er u altijd kunt overleggen over een voorkeursdatum van incasseren.
Voor het schooljaar 2021-2022 bedragen de TSO-gelden:
1 x per week
2 x per week
3 x per week
4 x per week
4 x per week

€ 44,00 per jaar
€ 88,00 per jaar
€ 132,00 per jaar
€ 176,00 per jaar
€ 220,00 per jaar

€ 12,00 per strippenkaart 10x

Het jaarabonnement zal in 2 termijnen automatisch geïncasseerd worden. Dit zal gebeuren in oktober
2021 en februari 2022. De eerste incasso betreft 17 schoolweken en de tweede 23 schoolweken.
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Hoe komt u aan een abonnement of strippenkaart?
U dient voorafgaand aan het gebruik van de TSO een aanmeldingsformulier in te vullen. Dit
aanmeldingsformulier geldt voor de gehele Amstelschool-tijd van uw kind(eren). Indien er
veranderingen optreden, kunt u een nieuw aanmeldingsformulier invullen. Daarmee vervallen de oude
TSO-wensen. Een aanmeldingsformulier kunt u invullen op de website. Deze is te vinden op de
website van de Amstelschool: www.amstelschool.nl U gaat naar het kopje: opvang, en dan vervolgens
TSO.
Let wel: Het aanmeldingsformulier (incl. incassomachtiging) moet eerst binnen zijn voordat uw
kind(eren) kan deelnemen aan de TSO!!

TSO-krachten gezocht
We blijven steeds op zoek naar enthousiaste mensen die vaste TSO-kracht willen worden. Dit kan op
een vaste dag, of als invalkracht. Het kunnen ouders van school zijn, maar ook studenten, opa’s of
oma’s, iemand die moet re-integreren, werkzoekenden etc. Naast een inwerkperiode om te kijken of
beide partijen samen verder willen en een vrijwilligersvergoeding bieden wij u een TSO-basiscursus
aan. Verder vragen wij u een vrijwilligersovereenkomst te tekenen en een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) te overhandigen, zoals de wet ons dit voorschrijft. Mocht u het leuk vinden om 1x per week een
groep te draaien als vaste TSO-kracht of als invalkracht, of wilt u meer informatie, dan kunt u zich
melden bij de TSO-coördinator via tso.amstelschool@ogamstelland.nl.

Schoolverzekering
De school heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten bij de verzekeringsmakelaar Marsh.
In deze verzekering is o.a. opgenomen; een aansprakelijkheidsverzekering en een
ongevallenverzekering.
Het basispakket verzekert schoolbestuur, bestuursleden, directie, personeel, vrijwilligers,
ouderparticipanten (alleen als zij namens de school gevraagd zijn iets te doen) en leerlingen. De
schoolongevallenverzekering is alleen van kracht op weg van en naar huis, tijdens het verblijf op
school en gedurende hetgeen in schoolverband gebeurt. Hieronder valt ook de TSO. Iedereen die zich
met de TSO bezighoudt, hiervoor op school aanwezig is en de kinderen zijn gedekt in deze
verzekering.
Vermiste of beschadigde eigendommen vallen echter niet onder deze verzekering, school is hier niet
aansprakelijk voor. U kunt hier zelf een eigendomsverzekering afsluiten via verzekeringsmakelaar
Marsh. In sommige gevallen kan bij schade aangebracht door een kind ook aanspraak gedaan
worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders.

Schoolhulpverlening
Een schoolhulpverlener (SHV-er) is het eerste aanspreekpunt bij ongelukken en andere calamiteiten.
Volgens de wet moeten er tijdens de TSO ook SHV-ers aanwezig zijn. De TSO maakt gebruik
van SHV-ers van school (leerkrachten). Op onze school zijn er 4 SHV-ers.
Op het bord in de lerarenkamer hangt/zit een rooster waarop kenbaar wordt gemaakt wanneer welke
SHV-er ‘dienst’ heeft. De TSO- krachten weten weten de SHV-er gedurende de TSO-tijd in de
lerarenkamer te vinden.
Verder worden alle ‘kleine’ ongelukjes gemeld, en zo nodig geregistreerd. De TSO-kracht is degene
die meestal de beschrijving van de situatie kan geven, terwijl de SHV-er degene verzorgt en zich over
degene ontfermt. De TSO-krachten zijn hiervan op de hoogte.
Ook tijdens de TSO kan het voorkomen dat er brandoefeningen plaatsvinden. Dan treedt het
schoolplan in werking en volgen de TSO-krachten de adviezen van de SHV-er op.
Dit is ook de reden waarom we de TSO-lijsten altijd binnen handbereik hebben (ook buiten) om na te
gaan welke kinderen er die betreffende dag gebruik maken de TSO. Dit is tevens de reden waarom u
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niet voor een hele week mag intekenen, maar dat dit per dag moet gebeuren. Zo houden wij het
overzicht.

Wat te doen bij calamiteiten?
Een belangrijk, onderdeel van de TSO is het calamiteitenplan. Op school is een
calamiteiten/veiligheidsplan dat ook tijdens de TSO van kracht is. In dit plan staan de verschillende
stappen die moeten worden genomen bij calamiteiten. De TSO-krachten zijn hiervan op de hoogte. In
het veiligheidsplan staat beschreven wat te doen bij brand, vermissing van een kind, ongelukken etc.
Hoe goed de TSO ook georganiseerd is, er kunnen zich altijd calamiteiten voordoen. Duidelijk is wie
welke taak heeft bij de uitvoering hiervan. Ook voor de kinderen als voor de TSO-krachten zijn
instructies nodig, vandaar dat dit in het boekje is opgenomen.
Meldplicht …………
Meld brand of een andere gevaarlijke situatie onmiddellijk bij de schoolleiding, deze zet het
calamiteitenplan in werking. Vanaf dit moment hebben de SHV-ers de leiding. Zij controleren
alle ruimten in het gebouw.
Wat te doen als het ontruimingssignaal gaat:
•

Laat alles liggen en ga naast je tafel staan.

•

Wees stil, vraag niets, praat niet, stoei niet en gedraag je rustig.

•

De TSO-kracht gaat direct volgens de instructie van de directie/SHV-er met de groep kinderen
naar buiten; zij nemen de TSO-lijsten mee naar buiten zodat er gecontroleerd kan worden of
iedereen aanwezig is.

•

De kinderen luisteren goed naar de TSO-kracht.

•

Trek geen jas aan, neem niets mee en loop niet hard.

•

Kom je van boven omdat je uit groep 5, 6, 7 of 8 komt: loop rustig achter elkaar rechts langs de
trapleuning, de trap af. Haal niet in en ga via de aangegeven deur naar buiten. Is er geen
mogelijkheid om naar beneden te gaan dan volg je de aanwijzing van de TSO-kracht.

•

Eenmaal buiten: ga in het vak staan waar je met de klas opstaat als er onder schooltijd ontruimd
moet worden. Loop niet heen en weer, blijf bij je eigen groep en wacht op de TSO-kracht of
leerkracht. Er wordt per groep gecontroleerd of iedereen aanwezig is a.d.h.v. de ingevulde lijst.

•

Voor de TSO-krachten/pleinwachtouder geldt dat zij, tenzij andere instructies heeft gekregen van
de SHV-er, naar vak nummer 9 gaan op het schoolplein.

•

Ga niet naar huis. Blijf op het schoolplein totdat duidelijk is wat er gebeuren gaat.

•

Als je al buiten bent en het ontruimingssignaal gaat, blijf buiten, ga in je vak staan, loop niet heen
en weer, blijf rustig. Dit geldt voor iedereen, ook voor de TSO-krachten!

•

Ga nooit terug de school in tot dat de schoolleiding of de brandweer zegt dat de school veilig is.

Blijf rustig, laat je spullen liggen en volg de regels op.Raak niet in paniek, blijf op het
schoolplein en wacht op verdere instructies.
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