Tussenschoolse opvang
Informatie voor
ouders

Colofon:
O.b.s. de Runde
tussenschoolse opvang
Runde zz 84
7881 HP Emmer-Compascuum
Tel: 0591-351446

Schooljaar 2018—2019

Pagina 2

Pagina 11

Meewerken als vrijwilliger

Inhoudsopgave
Algemene informatie

3

Inschrijven

4

Inzicht kindgegevens

5

Dagelijkse gang van zaken

6

Eten en drinken

7

Groep en ruimte

7

Belangrijke afspraken

8

Ongewenst gedrag

9

Kosten

10

Meewerken als vrijwilliger

11

Colofon

12

De tussenschoolse opvang is afhankelijk van vrijwilligers die het
leuk vinden om betrokken te zijn bij school en
natuurlijk graag met kinderen omgaan. Wij kunnen altijd
nieuwe enthousiaste vrijwilligers gebruiken, ook al kunt u maar
eens per 2 weken.
De kinderen van de vrijwilligers betalen tijdens hun aanwezigheid geen TSO-kosten.
Voor meer informatie of voor vrijblijvend een keertje
meelopen kunt u contact opnemen met Evi Potze van Kinderopvang Uk & Puk, telnr: 0591– 852810
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Kosten
Tarieven
Het tarief van de tussenschoolse opvang bedraagt €2,25 per overblijfmoment zijn. Voor zowel de vaste opvangmomenten als de incidentele
overblijfmomenten zal dit tarief van toepassing zijn.
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Algemene informatie
Tussenschoolse opvang op o.b.s. de Runde wordt tot 1 januari 2019
georganiseerd door Kinderopvang Uk & Puk. Daarna zal de school
de organisatie overnemen.
Overblijven met Edith
De registratie en facturering van de TSO wordt door Uk & Puk uitbesteed aan “Overblijven met Edith”, een online systeem voor de
TSO. Dit systeem heeft niet alleen grote voordelen voor Kinderopvang Uk & Puk, die verantwoordelijk is voor de overblijf, maar ook
voor u als ouder/verzorger.
Flexibel aan- en afmelden van de overblijfmomenten
U kunt als ouder/verzorger, de overblijfmomenten van uw kind eenvoudiger en flexibeler bepalen namelijk uur per dag, 7 dagen per
week. U heeft daarnaast iedere dag tot 10.00 uur zelf de gelegenheid
om uw kind aan- of af te melden voor het overblijven van die dag. Dit
kan eenvoudig via de mobiele site voor de smartphone of tablet: mobiel.overblijvenmetedith.nl of gewoon via de pc of laptop:
www.overblijvenmetedith.nl
Overzichtelijk betalen
U betaalt achteraf, na ontvangst van een gespecialiseerde factuur, uiteindelijk alleen de daadwerkelijke afgenomen overblijfmomenten. De
betaling gaat per automatische incasso en direct aan Kinderopvang
Uk & Puk.
De tso sluit in de omgang met kinderen aan bij de op school gehanteerde leefstijl/methode. Voor de tso gelden
dezelfde afspraken en regels die gelden tijdens schooluren.
Kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gebruik
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Inschrijven
Gevraagde actie!
Om het systeem optimaal te kunnen laten functioneren is het noodzakelijk dat alle ouders/verzorgers, dus ook degenen die hun kind incidenteel gebruik laten maken van de TSO, zich inschrijven in het systeem. Wij verzoeken u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te doen .
U kunt rechtstreeks inloggen en een account aanmaken via de website
www.overblijvenmetedith.nl
De ingebruikname van het systeem is als volgt gepland:
Digitale inschrijving door ouders/verzorgers op de website per
direct.

Het inleveren van de machtiging bij de leerkracht van uw kind/of
TSO-medewerker direct nadat u zich in het systeem heeft aangemeld. (Mocht u niet kunnen printen, zullen wij dit voor u doen)
Let op!
Zodra u de gegevens van uw kinderen heeft ingevoerd, verschijnen er
machtigingen in het programma. Deze dient u voor alle kinderen die u
heeft uit te printen, te ondertekenen en in te leveren bij de TSO of bij
uw school.
Wij vertrouwen erop dat dit online registratie- en administratiesysteem
voor de TSO voor alle betrokkenen tot tevredenheid zal zijn. Mocht u
vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Evi Potze, 0591 852810 / evi@kinderopvangukenpuk.nl.

Ongewenst gedrag
Wanneer een kind ongewenst gedrag vertoont, wordt hij/zij
gewaarschuwd door de tso-kracht. Wanneer het gedrag blijft,
wordt het kind verwijderd van de andere kinderen en apart
gezet. Er wordt verteld aan het kind waarom hij/zij is gescheiden
van de groep. Na een paar minuten wordt er met het kind gepraat en mag hij/zij weer deelnemen aan de activiteiten van de
groep.
Soms houdt het ongewenst gedrag aan, ook nadat het kind apart
is gezet. We wijzen het kind nogmaals op het gedrag dat niet
gewenst is. Wanneer dit niet werkt, wordt het kind naar de klas
gestuurd. In dit geval wordt de leerkracht ingeschakeld om het
kind toe te spreken. Er vindt daarna altijd overleg plaats tussen
de leerkracht, directie en tso-kracht. Er worden dan afspraken
gemaakt over het informeren van de ouders. Kinderen die structureel ongewenst gedrag vertonen, kan de toegang tot de tso
worden ontzegd. Dit staat beschreven in het tso-beleidsplan.
Deze ligt ter inzage bij de directeur.
(Kleine) ongelukjes
Wanneer kinderen kleine ongelukjes hebben gehad die meer
hulp nodig hebben dan een pleister, worden ze direct overgedragen aan de BHV-ers van de school. Deze neemt dan de taak
van verzorging op zich en handelt waar nodig is. Een aantal tsokrachten zijn ook bevoegde BHV-ers.
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Belangrijke afspraken
Samen met de directie en leerkrachten hebben wij belangrijke
afspraken gemaakt over de zaken die zich kunnen voordoen
tijdens het overblijven.
Ziek
Wanneer kinderen ziek worden tijdens de tso, wordt er
bepaald door de tso-kracht hoe erg het is, kan het kind blijven of
moet het worden opgehaald? Wanneer door de tso-kracht
wordt ingeschat dat het kind naar huis moet, wordt altijd eerst
de leerkracht ingeschakeld om de situatie te beoordelen. Als de
leerkracht en tso-kracht samen overeenkomen dat het kind naar
huis moet, wordt er gebeld door de leerkracht van het kind.
Afwezig kind
Ouders dienen altijd hun kind af te melden voor de tso. Wanneer
het kind niet is afgemeld, proberen we zo snel mogelijk te achterhalen waar het kind is. In sommige gevallen zal een tso-kracht de
leerkracht vragen of het kind aanwezig was in de
ochtend of dat het kind bijvoorbeeld ziek naar huis is gegaan.
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Inzicht kindgegevens
Zorgvuldig inzicht voor de overblijfkrachten
De overblijfkrachten krijgen betere controle over de aanwezigheid van
uw kind en kunnen onmiddellijk adequate maatregelen treffen in onverhoopt onvoorziene situaties. Ook zullen bijzonderheden als medicatie
of dieet digitaal zijn opgeslagen en kan de naleving van specifieke , kindgebonden wensen doeltreffender worden nageleefd. Deze kindgebonden worden door u als ouder/verzorger zelf digitaal ingevoerd in het
systeem.
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Dagelijkse gang van zaken

Eten en drinken

Dagelijks willen we de kinderen continuïteit en structuur bieden.
Dit doen we door elke dag dezelfde routines toe te passen. Een
middag bij de tso ziet er als volgt uit:
(de tijden zijn een indicatie)
12.00 uur
De kinderen uit de groepen 1 en 2 worden door
de tso-krachten uit de klas gehaald. Vervolgens
wordt er een bezoek gebracht aan het toilet en
worden de handen gewassen. De kinderen van de
groepen 3 t/m 8 gaan eerst handen wassen en
melden zich daarna in de tso-ruimte bij de
tso-krachten. Daarna wordt er gekeken of alle
kinderen aanwezig zijn.

Ouders dienen zelf voor eten en drinken te zorgen. Dit kunnen de kinderen ‘s morgens als ze op school komen in de koelkast van de tso-ruimte zetten. Voor het middageten houden
wij de volgende richtlijnen aan:

minimaal 1 boterham

drinken (bij voorkeur zuivel)
Als aanvulling:

cracker

ontbijtkoek

rijstwafel

fruit
Snoep is niet toegestaan tijdens de tso. Nemen kinderen dit
toch mee, dan zal er door de tso-kracht op gewezen worden
dat ze dit niet mogen nuttigen.

12.10 uur

We wachten tot iedereen aan tafel zit en wensen
elkaar smakelijk eten.

12.20 uur

De meeste kinderen zijn uitgegeten, de kinderen
krijgen de verantwoordelijkheid voor het
opruimen, schoonmaken van de tafels onder
begeleiding van de tso-krachten.

Wij proberen kinderen te stimuleren om de volledige inhoud
van de broodtrommel leeg te eten. Ze moeten minimaal
1 boterham eten. Als een kind niet volledig zijn broodtrommel
leeg eet, laten we de rest in de broodtrommel zitten, zodat u
als ouder kunt zien hoeveel uw kind heeft gegeten.

12.25 uur

We spelen buiten en bij slecht weer binnen. Er is
spelmateriaal beschikbaar vanuit de tso.

Groep en ruimte

12.45 uur

De kinderen worden overgedragen aan de
pleinwacht.

De tso beschikt over een eigen TSO-ruimte en maakt daarnaast af en toe gebruik van een kleuterlokaal en het lokaal
van groep 8. Hier blijven de kinderen van groep 1 t/m 8 in
één, twee of drie groepen over.

