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Jaarverslag Tussenschoolse opvang ( TSO) schooljaar 2008 – 2009 

De veranderingen met ingang van het schooljaar

Het jaar 2008 is een jaar geweest waarin veel contact is geweest met de Stichting Spirit over de 
mogelijkheden m.b.t. de TSO. Het uitgangspunt was het centraliseren van de financiële kant. Voordat 
het schooljaar 2008 – 2009 van start is gegaan heeft de overdracht van de financiën plaatsgevonden. 
Vooraf zijn alle ouders schriftelijk geïnformeerd. 
Om de overdracht goed te kunnen realiseren, mede omdat er werd overgegaan op automatische 
incasso van de TSO gelden, moesten alle kinderen die gebruik zouden maken van de TSO voor 
aanvang van het schooljaar opnieuw aangemeld worden. 

Het verloop van de TSO

De TSO heeft een goed jaar gehad. We hebben een standvastig team. Voor zowel de kinderen als de 
TSO – krachten is dat prettig. Je bouwt een band op met elkaar en weet ook wat je aan elkaar hebt. 
Het doel is dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen tijdens de TSO.

De bereidheid in het team is groot. In geval van calamiteiten valt men voor elkaar in. 
Naast het vaste team beschikken we over een groep ouders die in geval van nood kunnen invallen.

Op school hanteren wij de regel: 1 TSO – kracht op 15 kinderen.
Daarbij komt, dat ten alle tijden, kinderen moeten kunnen overblijven. Dit betekent dat wij per dag een 
ruime inzet van TSO – krachten hebben.

De bezetting van de TSO – krachten eind mei 2009:

maandag dinsdag donderdag vrijdag
onderbouw 3 TSO – krachten 3 TSO – krachten vrij 2 TSO – krachten

Groep 3 t/m 8 3 TSO – krachten 3 TSO – krachten 2 TSO – krachten 3 TSO – krachten
3 lunchkrachten 3 lunchkrachten 2 lunchkrachten 2 lunchkrachten

1 pleinwacht 1 pleinwacht

Het team wordt aangestuurd door de TSO – coördinator. De coördinator is 2 dagen per week 
aanwezig tijdens de TSO. In principe op dinsdag en vrijdag.
De coördinator heeft met regelmaat contact / overleg met de directeur van school en maandelijks 
contact  met de Stichting Spirit m.b.t. de financiën en wijzigingen. 

Op verzoek van de coördinator wordt zij door de directeur of leerkracht geïnformeerd over persoonlijke 
informatie m.b.t. een leerling wat van belang kan zijn voor de TSO. De coördinator brengt indien nodig 
het TSO – team op de hoogte. Het gehele TSO – team heeft een geheimhoudingsplicht.
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De groei van het aantal TSO kinderen

Het aantal overblijfkinderen met ingang van augustus 2008
• 94 kinderen op basis van een abonnement voor 1 of meerdere dagen per week, waarvan 32 

kinderen in de onderbouw. 
• 52 kinderen op basis van de incidentele TSO, waarvan 12 kinderen in de onderbouw.

Gedurende het schooljaar zijn er de nodige wijzigingen geweest.

De bezetting eind mei 2009
• 103 kinderen op basis van een abonnement voor 1 of meerdere dagen per week waarvan 42 

kinderen in de onderbouw
• 64 kinderen op basis van de incidentele TSO, waarvan 17 kinderen in de onderbouw.

Opgemerkt moet worden dat een grote groep kinderen met vaste abonnementsdagen met regelmaat 
ook incidenteel op andere dagen gebruik maken van de TSO. 

De bezetting eind mei 2009 op basis van de abonnementen

maandag dinsdag donderdag vrijdag
onderbouw 28 kinderen 32 kinderen vrij 21 kinderen

Groep 3 t/m 6 33 kinderen 50 kinderen 11 kinderen 23 kinderen

Het gemiddelde aantal kinderen wat er incidenteel per dag bij komt

maandag dinsdag donderdag vrijdag
Onderbouw 
Sept t/m dec `08 5 kinderen 3 kinderen vrij 5 kinderen
Jan t/m mei `09 7 kinderen 5 kinderen vrij 7  kinderen

Groep 3 t/m 6
Sept t/m dec `08 9 kinderen 9 kinderen 6 kinderen  10 kinderen
Jan t/m mei `09 11 kinderen 7 kinderen 6 kinderen  13 kinderen

Scholing van het TSO team

Om te voldoen aan de eisen van de TSO volgt het TSO team jaarlijks 2 verplichte scholingsdagen. 
Beide dagen worden verzorgd door Ouders & Coo. 
1 scholingsdag is gericht op alles waar je tijdens de TSO mee te maken kan krijgen
1 EHBO scholingsdag m.b.t. EHBO bij kinderen ( helaas zullen hier niet alle TSO – krachten bij 
aanwezig zijn).

De coördinator van de TSO volgt jaarlijks een coördinatoren cursus, de EHBO scholingsdag en heeft 
in mei 2009 samen met een aantal teamleden een BHV cursus gevolgd.  

Vergaderingen

Het TSO – team vergadert 3 x per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de volgende punten 
besproken:
• Het reilen en zeilen van de TSO
• Knelpunten cq aandachtspunten
• Wensen m.b.t. de TSO
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Communicatie TSO – ouders 

Belangrijke mededelingen m.b.t. de TSO worden d.m.v. de maandelijkse nieuwsflits gecommuniceerd 
naar de ouders. Bij vragen kunnen ouders telefonisch of via de mail, overblijfons@gmail.com , contact 
opnemen met de coördinator. Indien nodig ontvangen ouders een persoonlijke brief.

Voor aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de kinderen die nieuw op school 
komen de benodigde informatie en inschrijfformulieren voor de TSO.
Ouders van de kinderen die naar het voorgezet onderwijs gaan ontvangen tijdig de benodigde 
formulieren om de inschrijving en de incasso op te zeggen.

Speelgoed

Wij zijn erg blij dat we dit jaar het een en ander hebben kunnen reorganiseren. Uit de reserves van de 
TSO zijn er nieuwe speelgoedkasten gekocht en heeft de onderbouw een grotere kast tot zijn 
beschikking gekregen incl. een uitbreiding van het binnenspeelgoed.
Verder is er veel geïnvesteerd in knutselmateriaal.

Omdat de reserve jarenlang gegroeid is, is er dit jaar besloten om eenmalig een donatie te doen aan 
school. Samen met de donatie die school vanuit de ouderraad heeft gekregen is er geïnvesteerd in 
nieuw buitenspeelgoed zoals fietsjes, stelten, springstokken etc..

Jaarlijks zal er aan het begin van het schooljaar geïnventariseerd worden wat vervangen of gekocht 
moet worden aan TSO materiaal en speelgoed. 

 
Margreet. Hensbergen
Coördinator TSO
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