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Gedragscode tussen schoolse opvang OBS De Runde
Voor wie is de TSO bedoeld?
De TSO is bedoeld voor kinderen van ouders/verzorgers die in verband met werk, studie of andere
geldige redenen hun kinderen niet zelf tussen de middag kunnen opvangen. De TSO is niet
bedoeld voor kinderen waarvan de ouders/verzorgers tussen de middag wel thuis zijn. Wij
verwachten van de ouders die wel thuis zijn dat zij hun eigen kind(eren) opvangen.
De TSO-opvang wordt geregeld door een aantal vrijwillige ouders/verzorgers.
Doelstelling
Onze doelstelling is om de tussen schoolse opvang op een goed geregelde en ontspannen manier
te laten verlopen. De kinderen krijgen daarbij de ruimte om te eten en te ontspannen, zodat zij ’s
middags weer fris kunnen beginnen. Om dit te kunnen waarborgen hebben we een gedragscode
afgesproken. We gaan ervan uit dat alle ouders en kind(eren) deze onderschrijven.
Gedragsregels
Tijdens de tussenschoolse opvang gelden het reglement TSO en de schoolgedragsregels
Belangrijk achten wij:
 beleefd zijn
 respect tonen naar elkaar
 veilig spelen
 luisteren naar de leiding van het TSO-team
Deze afspraken geven de kinderen houvast (vast gedragspatroon gedurende de gehele schooldag).
Wij verwachten dan ook van de kinderen dat ze zich aan deze regels houden, zodat het overblijven
in een gezellige ontspannen sfeer kan verlopen.
Als een kind zich niet aan de regels houdt
 Houdt een kind zich niet aan de regels (ook niet als een TSO-kracht hier om heeft
gevraagd) dan informeert de TSO-kracht de TSO-coördinator (Sandra Mulder) en de
leerkracht van dit kind over de ontstane situatie.
 De leerkracht informeert zo nodig de ouders.
 Blijft het probleem hierna bestaan, dan zal er een gesprek volgen waarbij het kind, de TSOkracht en onze TSO-coördinator aanwezig zullen zijn. Tijdens dit gesprek zullen afspraken
gemaakt worden waar alle betrokken partijen zich aan dienen te houden.
 Deze afspraken zullen worden vastgelegd, zodat ze ten alle tijde na te lezen zijn.
 Mocht iemand zich niet aan de gemaakte afspraken houden dan zal daar een maatregel op
volgen. Deze maatregel is tijdens het maken van de afspraken ook vastgelegd.
 Deze afspraken en maatregelen kunnen per kind anders zijn en worden daarom samen
met de leerkracht afgesproken en vastgelegd.
 Mocht het probleem hierna nog bestaan dan zal de TSO-coördinator de locatiedirecteur
op de hoogte stellen. Samen bespreken ze de aard van de overtreding en zullen eventueel
tot een sanctie besluiten (niet meer overblijven gedurende 1 week). De locatiedirecteur
zal vervolgens contact opnemen met de betreffende ouders om de situatie en de
eventuele sanctie door te spreken.
 Als een kind na deze sanctie opnieuw gedragsproblemen vertoont, vindt definitieve
uitsluiting plaats. Het gehele schooljaar mag het kind niet meer overblijven.
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In ernstige gevallen (bijv. bedreiging of ernstige belediging van een TSO-kracht) volgt
onmiddellijk een gesprek met het kind, de ouders, de TSO coördinator en de directie die
een sanctie zal bepalen. Ook zal de leerkracht op de hoogte worden gebracht van de
ontstane situatie.

Huisregels tussen schoolse opvang OBS De Runde
De doelstelling is om de TSO leuk en gezellig te laten verlopen, maar daarbij zijn wel regels nodig.
Het is belangrijk dat de kinderen op de hoogte zijn van de regels en afspraken. Dat geeft rust in de
groep. Daarom verwachten we van ouders en leerkrachten, dat zij de overblijfregels met hun
kinderen bespreken. Kinderen kunnen ’s morgens voor schooltijd hun lunchspullen in de TSOkoelkast in het TSO-lokaal leggen.



















Om 12.00 uur worden de kinderen van groep 5 tot en met groep 8 verwacht in het
TSO-lokaal voor de bovenbouw (naast het lokaal van groep 8).
De kinderen van de kleutergroep zullen door de TSO-leidster uit de klas worden
gehaald en de kinderen van groep 3 en 4 mogen zelfstandig naar TSO lokaal voor de
onderbouw (tegenover het kleuterlokaal).
De kinderen nemen hun eigen spullen mee naar het TSO-lokaal of het kleuterlokaal en
nemen plaats.
Jassen en tassen blijven op de kapstok.
De leidsters noemen de namen en vinken deze af, als dit klaar is zeggen ze “Eet
smakelijk” en kunnen de kinderen beginnen.
Onder het eten blijven de kinderen aan hun tafel zitten en mogen zachtjes met elkaar
praten.
We blijven sowieso tot 12:20 uur aan tafel.
Kinderen die klaar zijn mogen, nadat ze toestemming hebben van de TSO-leidster, een
spelletje gaan doen in het lokaal, gaan tekenen of lezen.
Alle kinderen ruimen hun eigen spullen op.
Als het weer het toelaat spelen de kinderen buiten. De TSO-leidster wijst aan welk
kind zijn/haar jas mag halen en wie naar buiten mag
De kleuters en groep 3 spelen op het kleuterplein (voor de school) en de bovenbouw
speelt op het plein naast de school
Kinderen mogen niet buiten het hek spelen en ook niet achter de schuur en de
sporthal.
De kinderen mogen wel op het grasveld naast school voetballen.
De kinderen mogen niet in de klaslokalen tussen 12.00 en 13.00 uur
Om 12.45 uur worden de kinderen overgedragen aan de pleinwacht van school en
worden alle spelmaterialen door de tso-kinderen weer opgeruimd.
Kinderen die niet overblijven, mogen pas vanaf 12.45 uur het schoolplein op. Dit in
verband met overzicht en verantwoordelijkheid van de TSO. Als kinderen toch eerder
komen, moeten ze wachten bij de muur van de sporthal.
De TSO-leidsters zijn verantwoordelijk voor de kinderen van de TSO. Vanaf 12.45 uur
zijn ook alle andere kinderen welkom om mee te spelen, dan is er immers weer
pleinwacht aanwezig.
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De TSO-ouders hanteren dezelfde 10 schoolregels als de leerkrachten. Ze letten ook
op het rustig lopen en praten in de gang en op het onnodig naar binnen en buiten
lopen van de kinderen.
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Verwachtingen
Wat verwachten wij van ouders/verzorgers?
 Kinderen worden aangemeld via het systeem ‘overblijven met Edith.’
 Belangrijke informatie wordt ook via dit systeem aangegeven.
 Kinderen krijgen voldoende gezonde voeding mee.
 Kinderen krijgen geen snoep of koek mee.
 Ouders bespreken duidelijk met hun kind dat het naar de tussenschoolse opvang moet
die dag.
Wat verwachten we van de overblijfleidsters?
 Overblijftijd is er voor de kinderen, niet voor telefoongesprekken of gesprekken met
elkaar.
 Per maand wordt er een overblijfrooster gemaakt, door de locatiedirecteur. Eventueel
een dag ruilen of afmelden kan via de app.
 De overblijfleidsters zijn op tijd op school.
 Kinderen die wel op de lijst staan, maar ziek zijn worden in de app genoteerd.
 De materialen voor de kinderen die eerder klaar zijn met eten, liggen klaar. Als ze zich
gaan vervelen, geeft dit vaak ongewenst gedrag.
 Schreeuwen, schelden, kinderen aanraken en vastpakken doen we niet.
 We praten niet over kinderen waar andere kinderen bij zijn.
 Kinderen worden niet afgekeurd om wie ze zijn, het gedrag wat ze laten zien kan op
dat moment ongewenst zijn. Het ongewenste gedrag wordt benoemd.
 De overblijfleidsters benaderen kinderen positief. Complimenten geven is een krachtig
pedagogisch middel en werkt vrijwel altijd positief. Dat doen we regelmatig.
 Kinderen terechtwijzen waar andere kinderen bij zijn, kan heel kleinerend overkomen.
Vaak gaan kinderen dan compenseren door hun gezicht te redden (clown uithangen,
brutaal, ongewenst gedrag vertonen).
 Boos ‘spelen’ is een middel, boos ‘worden’ is onmacht!
 Ieder kind is uniek.
 We houden rekening met het feit dat de overblijfkinderen ook de gelegenheid moeten
krijgen om hun energie kwijt te kunnen. Ook tijdens het eten kan het niet muisstil zijn.
 We gaan ervan uit dat de overblijfouders na gebruik de overblijflokalen schoon achter
laten.
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