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WOORD VOORAF 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor u ligt het informatieboekje van de Tussen Schoolse Opvang 
(TSO) van ’t Palet in Dinther voor het schooljaar 2015-2016. In dit 
boekje vindt u de meeste informatie die voor u en uw kind(-eren) van 
belang is. Wij verzoeken u om deze informatie goed door te lezen en 
het huishoudelijk reglement goed te bespreken met uw kind. 
 
 
Wij willen voor uw kind(eren) een leuke en veilige overblijfsituatie 
creëren. Heeft u hier nog vragen over, opmerkingen of ideeën,  
dan horen wij het graag!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
TSO-werkgroep en overblijfkrachten 
 
 

Deze werkgroep bestaat uit:  
 TSO-ondersteuning – professional vanuit ‘de Kindertuin’.   
 TSO-contactpersoon vanuit de school – bouwcoördinatoren 
 Eindverantwoordelijke – PLV. directeur van de school – Ruth 

van der Pol 
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DE OVERBLIJFKRACHTEN EN TSO WERKGROEP 
 
Overblijfkrachten 
Wij zijn bij aanvang van dit schooljaar met 24 vaste overblijfkrachten. 
Daarnaast hebben we 4 invalkrachten. De meeste overblijfkrachten 
hebben een TSO-basiscursus gevolgd. Daarnaast zijn er ook 
overblijfkrachten met een andere pedagogische achtergrond en/of 
opleiding. Er zijn door diverse overblijfkrachten verschillende EHBO-
cursussen gevolgd. Een aantal van ons heeft ook een Oranje Kruis-
certificaat EHBKO.   
Bij het inplannen van de overblijfkrachten gaan we in principe uit van 
twaalf TSO-kinderen per overblijfkracht. Er geldt een maximum van 
vijftien TSO-kinderen per overblijfkracht.  Elke avond wordt het aantal 
kinderen gecontroleerd en indien nodig wordt er een extra 
overblijfkracht gezocht. Om dit tijdig te kunnen regelen is het van 
groot belang dat u tijdig aan- of afmeldt. Meer informatie over aan- 
en afmelden vindt u verderop in dit informatieboekje. 
 
Werkgroep 
De organisatie van het overblijven is in handen van de werkgroep. 
Deze werkgroep bestaat uit:  
 Professionele ondersteuning vanuit Kindertuin -  
 TSO-contactpersoon vanuit de school - bouwcoördinator. 
 Eindverantwoordelijke – PLV. directeur -  Ruth van der Pol 

 
Daarnaast heeft Kathy Groothuis taken gericht op administratie en 
financiën en Ingrid van den Boom taken gericht op 
ontspanningsactiviteiten. 
  
KINDERCENTRUM KINDERTUIN  
 

TSO ondersteuning 
Sinds januari 2014 werkt ’t Palet Dinther samen met Kindercentrum 
Kindertuin. Zij is tevens unit-coördinator van het KDV en de BSO in 
Heeswijk-Dinther.  
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AFSPRAKEN EN REGELS 
 

Wij stellen ons ten doel te zorgen voor een prettige en veilige 
overblijfsituatie voor uw kind. Dit kan natuurlijk alleen maar met 
goede afspraken, onderling en met de kinderen. 
 

Regeling  
’t Palet heeft een eigen overblijfregeling. Hierin is o.a. beschreven wat 
onze taken en verantwoordelijkheden zijn en welke onderlinge 
afspraken de TSO en de school met elkaar hebben gemaakt. Alle 
overblijfkrachten zijn hiervan op de hoogte. Als u deze regeling wilt 
inzien, kunt u de coördinator hiernaar vragen.     
 

 

Huishoudelijk reglement 
Tijdens het overblijven wordt gewerkt volgens een huishoudelijk 
reglement. Gedurende het schooljaar wordt dit, indien nodig 
bijgesteld. Het huishoudelijk reglement bestaat vooral uit praktische 
afspraken. Alle kinderen die overblijven dienen hiervan op de hoogte 
te zijn. Een samenvatting van het huishoudelijk reglement wat geldt 
bij aanvang van schooljaar 2015-2016 vindt u in dit boekje. 
 

Kinderen weigeren  
In principe zijn alle kinderen welkom!  In sommige gevallen kan 
besloten worden uw kind (tijdelijk) te weigeren; 
 Als uw kind tijdens het overblijven veelvuldig moet worden 

gewaarschuwd, wordt dit door ons gerapporteerd en de 
overblijfkracht meldt dit bij de leerkracht. In sommige gevallen 
krijgt u dan een telefoontje van de coördinator. Als het gedrag van 
uw kind niet verbetert, kan in overleg met de directie besloten 
worden uw kind (tijdelijk) te weigeren. 

 Als u niet tijdig betaalt, wordt een eerste betalingsherinnering 
gestuurd. Bij een eventuele tweede betalingsherinnering brengen 
wij € 5,- administratiekosten in rekening. Wanneer ook na deze 
tweede herinnering niet wordt betaald, kan besloten worden om 
het kind/de kinderen (tijdelijk) te weigeren bij het overblijven.  
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ETEN EN DRINKEN                            
 

Wat wel en wat niet 
De kinderen nemen een eigen lunch van thuis mee. Kinderen kunnen 
melk (producten) ’s-morgens koel weg laten zetten in 
de TSO-koelkast. Bij de ingangen van de school vindt u 
een TSO-bak. Hierin kunnen de kinderen vóór 
schooltijd (8.45 uur)  hun beker of pakje zetten, graag 
alles duidelijk voorzien van naam én groep.                 
 
Koolzuurhoudende dranken en snoep zijn niet toegestaan. Een 
gezonde koek mag wel!  Door de overblijfkrachten wordt ranja en 
thee geschonken. Wanneer de kinderen niet alles op hebben geven 
wij dit weer mee naar huis. Op deze manier heeft u thuis zicht op wat 
uw zoon of dochter heeft gegeten en gedronken. Mocht u bijzondere 
afspraken willen maken over het eten, kunt u dit vermelden op het 
aanmeldingsformulier. Mocht u hierover vragen hebben neemt u dan 
contact op met Kathy Groothuis, zij gaat  in overleg met de 
aansturende personen vanuit de Kindertuin of school.  
 
Aan tafel!    
Alle kinderen eten aan tafel in diverse ruimtes van het schoolgebouw. 
Op maandag, dinsdag en donderdag: 

 De kinderen van groep 1 en 2 worden in de klassen opgehaald. 
Ze nemen hun tas met lunch mee. Hun jasjes laten ze aan de 
kapstok hangen. Er wordt hen gevraagd om meteen naar het 
toilet te gaan om te plassen en handen te wassen. Een van de 
overblijfkrachten registreert alle kinderen in het lokaal.  

 De kinderen van groep 3 en 4 komen na 12.00 uur zelf naar 
de twee overblijflokalen. Een van de overblijfkrachten 
registreert alle kinderen in het lokaal. Zij nemen hun tas 
met lunch mee. Jasjes laten zij aan de kapstok hangen.   

 De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 melden zich in de aula 
bij de overblijfkracht die op de betreffende dag de 
registratie bijhoudt. Zij nemen alleen hun tas met lunch 
mee. Zij eten in de aula. 
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Op vrijdag: 
 Alle overblijvende kinderen melden zich in de aula en eten 

daar aan de tafels die de overblijfkrachten gereed hebben 
gemaakt. 
Indien aanwezig; kinderen van groep 2 worden in de klas 
opgehaald. 

 
 
 
SPELEN 
 
Veiligheid 
Voordat de kinderen mogen gaan spelen, maakt één van de 
overblijfkrachten de poorten van de speelplaats op slot en zet buiten 
de speelgoed klaar. De kinderen krijgen een seintje wanneer ze van 
tafel mogen gaan om te gaan spelen. 
 
De overblijvende kleuters gaan om 12.55 uur onder begeleiding van 
een overblijfkracht mee naar binnen. Zij worden naar de klassen 
gebracht waarna wordt  gecontroleerd of alle overblijvende kinderen 
er zijn.  Bij het controleren van de kinderen, gaan wij uit van de lijst 
die in de klassen hangt. Op deze lijsten kunt u noteren of uw kind op 
een vaste dag overblijft. Wanneer uw kind incidenteel overblijft, 
vermeld dit dan a.u.b. op het whiteboard in de klas.   
 
Kinderen van groep 3 mogen om 13.00 uur kiezen of zij buiten blijven 
of alvast naar de klas gaan. Kinderen uit groep 4 t/m 8 blijven buiten 
tot 13.10 uur.  
De poorten van de school blijven tot 13.00 uur op slot en er blijft een 
overblijfkracht buiten, totdat er een leerkracht buiten is. 
 
 
 
 
Buiten 
Buiten kan gespeeld worden met diverse spelmaterialen. We maken 
zowel gebruik van materiaal van school als eigen TSO spelmateriaal. 
Kleuters mogen op de kleuterspeelplaats én op de grote speelplaats 
spelen.  
In verband met het overzicht en de veiligheid mogen de grotere 
kinderen niet op de kleuterspeelplaats spelen, zij spelen alleen op de 
grote speelplaats.      
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Binnen 
Kinderen mogen ook altijd binnen spelen. Binnen kunnen de kinderen 
knutselen, tekenen, lezen, poppenkast spelen of een spelletje doen. 
Er wordt regelmatig een voorbereide knutselactiviteit aangeboden. 
 
Alléén als het heel slecht weer is, blijven alle kinderen binnen. We 
zorgen dan voor extra activiteiten zodat alle kinderen zich kunnen 
vermaken. De kleuters mogen dan gebruik maken van de 
kleutergymzaal. We gebruiken dan behalve de aula, ook één of twee 
klaslokalen om spelletjes te spelen of film te kijken.   
 
 
Opruimen  
Binnen moet al het speelgoed, knutselspullen etc. vanaf 12.55 uur 
opgeruimd worden. Buiten moet het speelgoed van de 
kleuterspeelplaats vóór 12.55 uur opgeruimd zijn tenzij anders 
afgesproken met de leerkrachten. 
 
Met het spelmateriaal van de TSO-speelgoedkar op de grote 
speelplaats, mag tot 13.10 uur buiten gespeeld worden. Om 13.10 
uur moeten zowel overblijfkinderen als andere kinderen alles mee 
opruimen, zodat de TSO-speelgoedkar om 13.15 uur binnengezet kan 
worden.  
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ABONNEMENT OF INCIDENTEEL OVERBLIJVEN 
 
Vaste dagen met abonnement 
Wanneer uw zoon of dochter op vaste dagen overblijft, kunt u 
hiervoor een abonnement nemen. Wanneer uw zoon of dochter een 
keer niet op de vaste dag overblijft, kunt u afmelden uiterlijk 19.00 
uur de avond voorafgaand aan de overblijfdag. Wanneer u tijdig 
afmeldt brengen wij geen kosten in rekening.  
 
Wanneer u uw zoon of dochter een extra dag wilt aanmelden voor het 
overblijven, kunt u aanmelden uiterlijk 19.00 uur de avond 
voorafgaand aan de overblijfdag. Voor TSO-opvang op andere dagen 
dan uw abonnementsdagen, kunt u gebruik maken van een digitale 
strippenkaart. Het ruilen van dagen is niet mogelijk.  
 
Incidenteel overblijven 
Wanneer u incidenteel gebruik maakt van het overblijven, kunt u een 
digitale strippenkaart aanschaffen. Op deze digitale strippenkaart 
zitten 10 strippen. Aanmelden kan uiterlijk 19.00 uur de avond 
voorafgaand aan de overblijfdag. Kathy houdt deze registratie bij. 
Wanneer uw strippenkaart op is, krijgt u hiervan bericht.  
 

Na 19.00 uur aanmelden betekent veel extra werk voor ons, daarom 
brengen wij in dat geval een tweede strip per gezin in rekening.  
In de kleuterklassen hangen overzichten waarop u aan kunt geven op 
welke vaste dagen uw zoon of dochter overblijft. Daarnaast willen wij 
u vragen altijd op het whiteboard te schrijven wanneer uw kind 
incidenteel overblijft. Dit ten behoeve van een snelle controle door de 
overblijfkrachten en leerkracht.  
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Kosten 
De kosten voor schooljaar 2015-2016 zijn €1,65 per keer met een 
abonnement.  
De kosten van de digitale strippenkaart voor 2015-2016 zijn  
€19,00. Een strip kost €1,90. Een strippenkaart bevat 10 strippen. 
U kunt deze aanvragen door €19,00 over te maken naar 
NL06RABO0184195284 t.n.v.  TSO ‘t Palet Dinther  
o.v.v. digitale strippenkaart en naam van kind/kinderen. Een 
begeleidende mail wordt op prijs gesteld.  
 
De betaalwijze voor het abonnement blijft ongewijzigd. U krijgt aan 
het einde van elk kwartaal een factuur van het aantal keren dat uw 
kind is overgebleven.  
 
Ziek? 
Wanneer uw kind ziek is, meldt u dit telefonisch of persoonlijk bij de 
administratief medewerkster of conciërge. De overblijfkrachten 
worden door de school geïnformeerd over de afwezigheid van uw zoon 
of dochter. Apart afmelden voor de TSO is niet nodig. Wanneer uw 
kind wegens ziekte afwezig is, worden hiervoor geen overblijfkosten 
in rekening gebracht. 
 

Afwezig 
Wanneer uw kind/kinderen op de gebruikelijke dag om een andere 
reden een keer niet overblijft/overblijven, geef dit dan uiterlijk 19.00 
uur de avond voorafgaand aan de overblijfdag via de mail aan ons 
door.  
   
Het is belangrijk dat wij tijdig kunnen inschatten hoeveel 
overblijfkrachten ingezet moeten worden die dag. Als u tijdig afmeldt, 
brengen we voor die dag geen kosten in rekening. Als uw kind niet 
komt en u heeft niet of te laat afgemeld, houden wij rekening met de 
komst van uw kind. Wij brengen dan het gebruikelijke bedrag in 
rekening. 
 
Aanmeldingsformulier  
Wanneer u uw zoon of dochter aan wilt melden voor het overblijven 
kunt u hiervoor bijgevoegd aanmeldingsformulier gebruiken. Hierop 
kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van een abonnement of 
gebruik gaat maken van incidentele opvang. 
Ook wanneer u gebruik gaat maken van incidentele opvang is het van 
belang dat we vooraf uw contactgegevens hebben. Overblijven zonder 
aanmeldingsformulier is niet mogelijk. 
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Wij vragen hierbij ook uw aandacht voor het kopje ‘bijzonderheden’ 
op het aanmeldingsformulier. Wij houden graag rekening met uw 
wensen. ‘Bijzonderheden’ kunnen betrekking hebben op 
medicijngebruik, tanden poetsen, eetgewoonten, wens om extra alert 
te zijn op bepaald gedrag van uw kind etc.  
 
U kunt het formulier ingevuld inleveren in één van de blauwe 
brievenbusjes bij de ingangen van de school. Per gezin is één  
formulier voldoende. 
 
 
 
 
 
 
 
In principe geldt de inschrijving voor het gehele schooljaar. Wanneer 
uw situatie verandert en/of wanneer u geen gebruik meer wilt maken 
van het overblijven op vaste dagen, vragen wij u dit schriftelijk door 
te geven aan Kathy Groothuis middels een e-mail aan 
tso@paletdinther.nl 
 

 

Voor de kinderen die vanaf de start van het schooljaar 
2015-2016 gaan overblijven, moet u het 

aanmeldingsformulier  
vóór de zomervakantie inleveren! 

 



                
 

Bijlage 1 Samenvatting van het Huishoudelijk regelement 
 

 Op maandag, dinsdag en donderdag worden de kleuters opgehaald 
in de klassen. De kinderen blijven over in 2 kleuterlokalen.  

 Op maandag, dinsdag en donderdag gaan de kinderen van groep 3 
en 4 zelfstandig naar een van de twee lokalen. De kinderen van 
groep 5 t/m 8 gaan naar de aula. 

 Op vrijdag eten alle kinderen in de aula, kinderen van groep 2 
worden eventueel in de klas opgehaald. 

Voor de kinderen geldt: 
 Vooraf aan het eetmoment heb je de gelegenheid om naar het toilet 

te gaan. Daarna meld je je bij de overblijfkracht die de registratie 
bijhoudt.  

 Jassen blijven aan de kapstok, je neemt alleen je tas mee. 
 Fruit of een gezonde koek bij het eten mag altijd. Snoepen mag niet.  
 Je gooit je afval zelf in de afvalbakjes die op tafel staan.  
 Wanneer de poorten gesloten zijn geeft de overblijfkracht een 

seintje, vanaf dan mag je van tafel om te gaan spelen. 
 Buiten mag door iedereen worden gespeeld op de grote speelplaats 

en naast de aanbouw van de bovenbouw. Niet op het grasveld. Alléén 
de kleuters mogen spelen op de kleuterspeelplaats. 

 Binnen wordt er in de aula gespeeld tussen de grijze pilaren en in 
overleg met de overblijfkracht bij de houten tafel voor lokaal 11.07 
en 11.08, altijd in het zicht van overblijfkrachten.  We maken geen 
gebruik van de computers.  

 De onderbouwingang wordt niet gebruikt, alle kinderen gaan door de 
bovenbouwingang via de aula naar binnen / buiten. 

 Groep 1 en 2 gaat om 12.55 uur onder begeleiding van een 
overblijfkracht naar binnen. Groep 3 mag om 13.00 uur naar binnen. 
Groepen 4 t/m 8 blijven of gaan naar buiten tot de eerste zoemer is 
gegaan. 

 Overblijfkrachten en leerkrachten zijn te herkennen aan de gele 
verkeershesjes die zij dragen. 

 Bij erg slecht weer speelt iedereen binnen. Alléén kleuters mogen dan 
in de kleutergymzaal spelen. Er kan dan ook gebruik worden gemaakt 
van door de overblijfkrachten aangewezen lokalen. 

 Er mag gebruik worden gemaakt van diverse spelmateriaal, deze 
worden opgeborgen in de zogenoemde TSO-kar. Je mag steppen op 
je eigen step of een step van een ander kind, mits dat kind de step 
zelf aan je heeft uitgeleend. Je mag skeeleren met je eigen skeelers. 
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