Basisschool Bleijerheide
Bleijerheiderstraat 125
6462 AH Kerkrade
Tel: 045-5452766
Postbus 67, 6460 AB Kerkrade
E-mail: info.rkbsbleijerheide@movare.nl
Internet: www.bleijerheide.nl
___________________________________________________________________________________________

TussenSchoolse Opvang (TSO)
TSO
De TSO - zoals het overblijven tegenwoordig
heet - groeit de laatste jaren gestaag door.
De ouders werken beiden of zijn op een andere
manier actief binnen onze samenleving en dat
betekent dat de kinderen de dag op school
doorbrengen.
Het Nederlandse schoolsysteem kent een
middagpauze van ongeveer 1 uur. Op de ene
school iets langer en op de andere misschien
iets korter.
Bij ons duurt de middagpauze precies 1 uur: van 12.15 uur tot 13.15 uur.
Alles staat of valt met “Communicatie”
Communicatie tussen het overblijfteam (of zoals dat tegenwoordig heet: ‘Het team
Tussenschoolse Opvang'), de directie, de leerkrachten, de ouders en vooral tussen het
T.S.O.- team en de KINDEREN!
Met directie, leerkrachten en kinderen hebben wij als team dagelijks contact, maar met
de ouders van de kinderen komen wij meestal pas in contact als er iets gebeurd is of als
ouders over een bepaalde gang van zaken ontevreden zijn.
Het is dan meestal al een enigszins negatief contact, want wij zijn allemaal geneigd om
alles te laten lopen als het goed gaat en pas aan de bel te trekken als er iets mis is.
En dit nu, willen wij voorkomen door al vóór er iets tegenzit met u te communiceren.
Belangrijke info volgt via het ISY- systeem en indien er onverhoopt problemen met uw
kind( -eren) zijn nemen wij telefonisch contact met u op.
Indien er van uw kant problemen zijn met uw kinderen tijdens het overblijven dan kunt u
ten allen tijde contact opnemen met:
Patty Bemelen - Römer coördinator T.S.O.
045 - 5453396 / 0643832300
óf pattybemelen@hotmail.com
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Het team TSO

De gecertificeerde overblijfkrachten van Basisschool Bleijerheide:
Jacqueline van de Poel, Nicole Crombach, Yvon Kroonen, Wilma Voncken en Patty Bemelen.

Het team TSO is een team van 6 medewerksters die samen met het leerkrachten –
team de zorg voor uw kinderen dragen,…ook de kinderen hebben recht op die
welverdiende pauze en wij doen samen elke dag ons best dat dit ook lukt.
•
•
•

Nicole Crombach en Yvon Kroonen begeleiden samen met de kleuterjuffen de
kleuters.
Patty Bemelen verzorgt de organisatie, de coördinatie én de administratie.
Tevens toezicht waar nodig.
Wilma Voncken en Jacqueline v/d Poel hebben samen met het team de zorg
voor de kinderen van groep 3 t/m 8

Wij zijn inmiddels “gecertificeerde” medewerkers, een eis die de overheid stelt om een
zo goed mogelijke overblijf te garanderen. Wij hebben de “Basistraining én de
Basistraining Extra Tussenschoolse Opvang” gedaan, Eerste Hulp cursussen gevolgd
(incl. jaarlijkse herhalingscursussen) en één persoon heeft daarbij de coördinatorentraining gevolgd. Tevens hebben wij een verdiepingstraining ‘Omgaan met kinderen in
de T.S.O. gevolgd.
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U ziet: ook wij vinden het belangrijk dat de Tussenschoolse Opvang zo professioneel
mogelijk aangepakt wordt. Een belangrijk element om te werken aan kwaliteit is dan ook
de “deskundigheidsbevordering”. Deze deskundigheidsbevordering wordt door de
Onderwijsstichting MOVARE – het schoolbestuur waaronder onze school valt –
gestimuleerd door het aanbieden van de diverse genoemde trainingen.
De trainingen werden verzorgd door het R.O.C. Eindhoven.
Wij, het “Overblijfteam”, willen samen met leerkrachten én de directie die professionele
aanpak waarborgen, maar…niet minder belangrijk… willen wij een rustige en gezellige
middagpauze kunnen garanderen. Een middagpauze die de kinderen als een soort
rustpunt ervaren, iets om naar uit te kijken gedurende de ochtend.
Om die middagpauze zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we regels opgesteld.
Regels waaraan de kinderen zich moeten houden, zónder regels zou er chaos
ontstaan. Niet alleen tijdens het overblijven maar overal in ons bestaan worden wij
geconfronteerd met regels.
De kinderen die frequent overblijven weten precies aan welke regels zij zich dienen te
houden.
De betreffende regels worden nog wel eens omzeild om het zacht uit te drukken.
En…ja, daar zijn het kinderen voor natuurlijk, meestal volstaat dan ook een
waarschuwing en zien ze wel in als ze “fout” zijn geweest. Echter, het komt steeds
vaker voor dat de kinderen – als zij al straf krijgen - antwoorden dat zij die van hun
ouders niet hoeven te maken, want wij zijn geen echte juffen en dus….
Na een gesprekje dat de échte juf of meester dan met hen voert, komen ze er dan wel
achter dat de straf tóch geschreven/ gemaakt moet worden…
Uw hulp
Ook vragen wij U, ouders, hierbij om uw medewerking en hulp.
1. Als de kinderen weten dat zij zich thuis en op school op een bepaalde manier
behoren te gedragen, betekent dit, dat zij zich tijdens het overblijven nét zo moeten
gedragen.
2. Wij hanteren – uiteraard - hetzelfde
pedagogische beleid als de school zélf.
Dat wil zeggen, dat wij te allen tijden met
de betreffende leerkrachten én met de
directie op één lijn staan, vooral in
situaties waarin een strafmaatregel van
toepassing is.

3. Pedagogisch Beleid, wat bedoelen wij
daarmee?
Het pedagogisch beleid binnen de T.S.O. omvat een drietal zaken.
a) De omgangsvormen
Omgangsnormen tussen de kinderen en tegenover ons
als medewerkers laten soms te wensen over waardoor
er wel eens vervelende situaties ontstaan.
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Wij proberen zoveel mogelijk naar alle kanten van het verhaal te luisteren, maar af
en toe komen er zulke ingewikkelde constructies uit voort dat wij – afhankelijk van
de situatie – géén straf of allebei straf geven.
Een grote /brutale mond tegenover een van ons is meestal altijd een reden om straf
uit te delen. In extreme gevallen schakelen wij leerkracht of directie in.
Kortom: Je kunt het nooit goed doen voor iedereen.
b) Tafelmanieren
Tafelmanieren zijn ook elke dag een “hot item”.
Sommige kinderen hebben geen tijd om te eten.
Kinderen eten in het klaslokaal onder toezicht van hun eigen juf of meester.
Wij verwachten van de kinderen dat zij hun eigen rommel opruimen, hun
boterhamdoosjes en/of flesjes in hun tas of het daarvoor bestemde mandje doen en
het klaslokaal netjes achterlaten als ze naar buiten gaan.

In toenemende mate constateren wij ook dat er vaak snoep / chips e.d. in de
boterhamdoos zit en voor een kind is de keuze snel gemaakt…
Tevens vragen wij u om géén danoontjes e.d. mee te geven én om te controleren of
de drinkbeker niet lekt. Een kleine moeite om het enigszins netjes te houden! Wij zijn
u dankbaar voor uw medewerking.

c) Het accepteren en naleven van de regels
Natuurlijk een heikel thema. Voor kleuters is het natuurlijk een andere zaak, wij
herhalen zo vaak mogelijk regeltjes als ‘je mag niet slaan’, ’je moet van andermans
spulletjes afblijven’, ‘je mag geen eten weggooien’, ‘je moet op je plaats zitten
blijven’ enz.
Bij de kinderen vanaf groep 4 hanteren wij een reglement met een aantal regels.
Als er kinderen zijn die zich herhaaldelijk misdragen dan blijft er geen andere
mogelijkheid dan dat ze die regels dan maar een keertje overschrijven.
Dit is een maatregel die getroffen wordt als herhaaldelijke waarschuwingen niet
serieus worden genomen.
Nu lijkt het er misschien op dat de nadruk op straf ligt bij de T.S.O.
Nou niets is minder waar, wij willen hiermee alleen duidelijk maken dat als er een
situatie ontstaat waarin een strafmaatregel aan de orde is, dan willen wij graag dat
het thuisfront hier ook op een serieuze manier mee omgaat.
Dat de kinderen weten dat zij zich ook bij het overblijven aan de regels dienen te
houden. Kinderen uit de bovenbouw bijv. weten heel goed dat zij tijdens de
middagpauze niet naar het snoepwinkeltje aan de overkant van de straat mogen en
dat ze – onverbiddelijk - straf gaan krijgen als ze dat wél zouden doen.
Tegenwoordig is de poort afgesloten tijdens het overblijven i.v.m. de veiligheid.
Vaste overblijvers kunnen niet zomaar, als ze er zin in hebben, met een vriendje of
vriendinnetje mee naar huis gaan. Degenen die dat tóch doen krijgen strafwerk en
de ouders worden ingelicht. Vaak zeggen kinderen dat de ouders ervan op de
hoogte zijn en dat het mag!
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Nou, jammer maar helaas, dan moet er een briefje van de ouders ondertekend
worden meegebracht. Het is allemaal uit oogpunt van veiligheid voor uw kind en niet
zoals de kinderen vaak denken om hun dwars te zitten…dit geldt óók als een vaste
overblijver om welke reden dan ook wél tussendoor eens een keertje naar huis kan
om de middagpauze door te brengen.... áltijd een briefje ondertekend door de
ouders meegeven a.u.b.

À propos veiligheid…
In het kader van de veiligheid op school tijdens het overblijven wordt er een presentie
lijst bijgehouden. De coördinator is ruim een half uur vóór het overblijven begint op
school en gaat langs alle klassen om de lijsten van de overblijvers op zijn eigen lijst
over te nemen. Het is dus zaak dat de kinderen ‘s morgens goed weten of ze die dag
moeten overblijven of niet. Bij vaste overblijvers is dit niet zo moeilijk, maar bij de
incidentele overblijvers is het van belang dat dit bij de leerkracht doorgegeven wordt.
Vooral bij de kleuters laat dit nogal eens te wensen over. Vaak kunnen zij nog niet goed
aangeven wat de bedoeling is, maar vergeten de ouders het ook bij de leerkracht te
zeggen.
Ook het overblijfgeld dat bij de leerkracht wordt afgegeven moet in een envelop of zakje
of stukje papier zitten waarop de naam en de groep van het kind staan.
De coördinator neemt alles mee naar huis om op school de tijd vrij te hebben voor de
kinderen en als deze dan thuis “losse euro’s “vindt dan weet zij niet van wie dat geld
afkomstig is.
Leerkrachten hebben ‘s morgens geen tijd om het geld in enveloppen te
doen en de namen te noteren.
Ouders realiseren zich vaak niet dat er toch wel veel kinderen overblijven
en dat het niet mogelijk is om alles individueel na te kijken.
Het belangrijkste is dat de presentielijsten kloppen, vooral in geval van calamiteiten
moeten wij hierop kunnen vertrouwen.
Bij de kleuters vragen wij dus om extra aandacht en de kinderen zo duidelijk te maken
dat ze die dag moeten overblijven.
Is uw kleintje er nog niet aan toe om dit goed aan de juf duidelijk te maken help dan
even door de betreffende juf zélf op de hoogte te stellen dat uw kind de middagpauze
op school moet doorbrengen.

Schrijf duidelijk naam, groep en datum op de envelop met het overblijfgeld, dan
kan de leerkracht meteen op de lijst noteren wie er over moet blijven op die dag.
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Wat vragen wij nu precies van u?

Even alles op een rij:

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Maak uw kind duidelijk dat het ook naar de juffen van het overblijven moet
luisteren.
Geef het overblijfgeld mee in een gesloten envelop/zakje voorzien van naam
en groep en liefst nog de datum bij de kleuters.
Leg uw kind uit dat het belangrijk is dat de leerkracht op de hoogte wordt gesteld
van het overblijven en dat het overblijfgeld ‘s morgens bij de leerkracht moet
worden ingeleverd.
Blijft uw kind “vast”over geef het overblijfgeld dan aan het begin van de maand
mee en stel de leerkracht hiervan op de hoogte. In de bovenbouw kunnen de
kinderen dat prima zelf regelen, maar kleuters hebben hierbij uw hulp nodig!
De kleuterjuffen hebben ’s morgens hun handen vol en zijn dan vaak niet in staat
om u persoonlijk te woord te staan, een envelop waarop duidelijk Naam, Groep en
de Dag van overblijven genoemd wordt helpt de juf als zij de overblijflijst gaat
invullen.
Blijft uw kind over en u heeft dat ook kenbaar gemaakt zoals het hoort, dan kunt u
uw kind niet om 12.15 uur gewoon komen ophalen omdat in de loop van de dag
de situatie veranderd is, het kind moet dan officieel worden afgemeld bij de
coördinator! Dit alles uit oogpunt van veiligheid!
Leerlingen uit de bovenbouw komen vaak –terwijl ze vaste overblijvers zijn –
even gauw zeggen dat ze vandaag met een vriendje of vriendinnetje meegaan en
dat mama dat goed vindt….Dit feest gaat dus niet door tenzij er een ondertekend
briefje van de ouders afgegeven wordt!
Leg ook even uit dat de meegebrachte lunch er is om opgegeten te worden en als
het teveel is moet de rest mee naar huis genomen worden. Wij willen niet dat er
eten wordt weggegooid!
Bij herhaaldelijk wangedrag, een grote mond, ruzies en vechtpartijen zien wij ons
tóch genoodzaakt om ook wel eens straf te geven, vaak komen wij er gewoon niet
onderuit en wij rekenen dan ook op uw steun in dezen. Strafwerk bestaat meestal
uit het overschrijven van enkele regeltjes, het herinnert de kinderen eraan wat de
bedoeling is en bevordert ook nog eens de motoriek van het schrijven en zoveel
werk is het niet.
Wij hopen op enige medewerking uwerzijds om de middagpauze van uw kind zo
ontspannen mogelijk te laten verlopen en dat kan alleen maar als wij ons allemaal
aan de regels houden die daarvoor zijn opgesteld.
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Regels voor het overblijven....

1. Iedereen eet in het door de overblijfjuffen óf de groepsleerkracht
aangewezen klaslokaal.
2. Ik mag vóór en na het eten naar de wc en niet tussendoor.
3. Ik mag tijdens het eten niet door het lokaal lopen of rennen.
4. Ik blijf van de spullen van mijn buurman of buurvrouw af.
5. Ik mag niet slaan, trappen, duwen of knijpen.
6. Er wordt geen eten weggegooid! Als ik iets niet meer lust, dan neem ik dat weer
mee naar huis!
7. Ik eet zonder te schreeuwen en netjes aan mijn eigen tafeltje zoals het hoort.
8. Ik mag rustig praten, maar ik moet me wél gedragen.
9. Ik mag ná het eten niet meer in de klas als ik daar geen toestemming voor heb
gevraagd.
10. Ik mag het schoolplein niet verlaten.
11. Ik moet ook naar de overblijfjuffen luisteren net zoals ik in de klas naar de meester
of juf luister.
12. Ik mag niet naar binnen of naar buiten lopen als ik dat niet gevraagd heb.
13. Bij ruzie ga ik altijd eerst naar de juf en probeer het zonder schreeuwen of slaan op
te lossen.
14. Ik weet best dat ik me aan deze regels kan houden!
15. Bij herhaaldelijk wangedrag en na diverse waarschuwingen worden de ouders
ingelicht.
16. Indien er geen verbetering optreedt kan uw kind van de tussenschoolse opvang
verwijderd worden!

Sinds 4 jaar wordt de T.S.O. in de klassen georganiseerd, daar het te
druk werd om alle kinderen samen in de gemeenschapsruimte te laten
overblijven.
Hierdoor is het overblijfuurtje een stuk rustiger geworden, het Team T.S.O. dankt
het leraren–team voor al hun medewerking in dezen!!!
Met zijn allen doen wij ons uiterste best om de pauze tussen de middag zo rustig
en gezellig mogelijk te laten verlopen.
Wij wensen u en vooral alle kinderen een prettig schooljaar toe.
Met vriendelijke groeten, Patty Bemelen & team T.S.O.
Tel. 045 - 5453396 / 06 43832300
pattybemelen@hotmail.com
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