
 

 

 

 

 
 

 
Tussen Schoolse Opvang 

‘Voor elkaar’  
Sint Jozefschool, 

Tuinderslaantje 1, 

3645 EX Vinkeveen. 
 

tso.voorelkaar@gmail.com 
 

Rabo nr.: NL19 RABO 0195249267 

t.n.v. O.S.J. 
 

Coördinator;  

Monique Zaal  06-13465592 (na 19.00 u) 
 

Penningmeester: 

Jenneke Moen  06-44794484 ( na 13.00 u) 
 

Secretaris:  

Anke Hoogeveen  06-22633460 (na 13.00 u) 

 
 

Voorwoord 
Voor u ligt de informatiebrochure over de  

tussen schoolse opvang van de Sint Jozefschool. 

Het is belangrijk dat u als ouder(s)/verzorger(s) 

weet waar het overblijfteam voor staat. 

Tevens willen we enkele regels aan de orde 

stellen die er toe bijdragen dat het overblijven 

op school op een ontspannen en veilige manier 

kan plaatsvinden. 

 

Tijdens het overblijven is er altijd een 

BHV-er/EHBO-er aanwezig op school. 

Mocht u als ouder(s)/verzorger(s) vragen, 

opmerkingen of voorstellen hebben over de 

tussen schoolse opvang dan kunt u contact 

opnemen met: de overblijfcoördinator;  

Monique Zaal  06-13465592 

 

Directeur, team, ouderraad en overblijfkrachten 

van basisschool de Sint Jozefschool, besteden 

hun uiterste zorg aan uw kinderen. Deelname 

aan de Tussen Schoolse Opvang geschiedt 

echter, conform het in het Nederlandse Recht 

bepaalde, op eigen verantwoording van de 

ouders. 

 

Visie van het overblijfteam 
 Kinderen moeten weten waar ze aan toe 

zijn, daarom stellen wij regels op. 

Deze regels bespreken wij met de kinderen. 

Wij zouden het op prijs stellen als u thuis ook 

deze regels met uw kind(eren) doorneemt. 

 Het primaire doel is om kinderen een gezellig 

tussenuur te geven. 

 Een goede sfeer is erg belangrijk. 

 Iedereen moet zich veilig voelen. 

 Hygiëne is een vereiste. 

 Er moet rust en orde heersen. 

 Wij verwachten van iedereen respectvol 

gedrag. 

 Samen eten is belangrijk.  

 Het is absoluut noodzakelijk dat kinderen 

ook even naar buiten gaan om een frisse 

neus te halen (bij droog weer). 

 Wij vinden het belangrijk dat het kind een 

gezonde lunch meebrengt.  

 Kinderen moeten de tijd krijgen om zich te 

kunnen ontspannen. 

 Er wordt op toegezien dat er altijd 1 

overblijfkracht bij de kinderen aanwezig is; 

bij 2 overblijfkrachten zal er altijd 1 buiten en 

1 binnen aanwezig zijn. 

 

 

Huisregels: 
 Als ouder dient u een aanmeldings-  

 formulier voor de tussen schoolse opvang in 

  te vullen en te ondertekenen; pas dan kan  

 uw kind overblijven.  

 Het is mogelijk om ook incidenteel gebruik  

 te maken van het overblijven. Dit kan met  

 een calamiteitenkaart van 10x of 20x. De  

 kosten hiervan zijn  € 25.00 of € 45.00.  

 Mocht de bestaande overblijfkaart vol zijn 

 dan zal uw kind hiervoor een briefje   

 meekrijgen, zodat u weet dat u geld mee  

 kunt geven voor een nieuwe kaart. 

 Het geld voor een nieuwe kaart mag  

 tijdens het overblijven in een gesloten  

 envelop (gepast) worden afgegeven bij de 

  betreffende overblijfkracht.                      

 Als uw kind een keer niet overblijft op de  

 vaste dag, kunt u dit doorgeven d.m.v.  het  

 afmeldingsformulier. (Deze vindt u in de  

 postbakjes bij de klas of kunt u downloaden 

 op de website van de Sint Jozefschool) 

 Zijn er bijzonderheden betreffende het kind  

 i.v.m. allergieën, medicijngebruik, ziekte, 

 specifieke benaderingen, eetgedrag, laat  

 het ons even weten. Dit kan via de  

 overblijfcoördinator (ook graag even  

 aangeven op aanmeldingsformulier). 

 De kinderen nemen zelf een lunchpakket  

 mee (eten en drinken).  

 Ook dit schooljaar  blijven wij weer over in  

 een lokaal.  

 Na het eten gaan ze samen met de  

 overblijfkracht(en) naar buiten (als het weer  

 het toelaat). 

 Overblijfkrachten zien toe op een rustig, 

 ordelijk en hygiënisch verloop van de  

 lunch. En proberen erop toe te zien dat  

 alles wordt opgegeten. Wat overblijft wordt  

 mee teruggeven. (graag niet teveel  

meegeven) 

Ze helpen daar waar nodig is.  
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 In geval van ziekte, ongeval of problemen 

tijdens het overblijven, wordt direct contact 

opgenomen met de ouders. 

 De overblijfkrachten zien erop toe dat de 

kinderen tijdens het overblijven op het 

schoolplein blijven. 

De hekken zijn gesloten tot 13.00 uur. 

 

Gedragsregels: 
Het overblijfuurtje is een leuk maar ook een 

belangrijk moment van de dag voor de 

kinderen. Voor een goed verloop hebben wij 

een aantal vaste afspraken.  

 

 Van 12.00-12.30 eten. 

 De kinderen zitten voor een deel al in het 

lokaal en de anderen komen rustig binnen. 

 De kinderen mogen zelf weten waar zij gaan 

zitten, tenzij de overblijfouder anders 

aangeeft. 

 Tijdens het eten (van 12.00 tot 12.30 uur) blijft 

iedereen (aan tafel) zitten; we gaan 

tussendoor niet rondlopen. 

 Om 12.30 uur is iedereen buiten. 

 Eerst wordt het brood opgegeten, dan fruit. 

 Na het eten ruimt iedereen zijn eigen afval 

op en stopt het broodtrommeltje terug in de 

tas. (niet tussendoor naar de gang om je tas 

op te ruimen) 

 Doe niets bij een ander kind wat je zelf ook 

niet prettig zou vinden. 

 Luister naar elkaar. 

 Accepteer iemand zoals hij/zij is, ieder kind is 

anders. Anders zijn is leuk. 

 Probeer een ander ook eens te helpen. 

 Kom niet aan andermans spullen. Zeker als 

de ander dat niet wil. 

 Ga netjes om met andermans 

spullen/materialen. 

 Gedraag je netjes t.o.v. andere kinderen en 

de overblijfkracht. 

 

 

 Als je boos bent probeer je eerst samen te 

  praten. Als je het zelf niet kunt oplossen ga  

 je naar de overblijfkracht.  

 Wij gaan naar buiten als 1 van de  

 overblijfkrachten het sein heeft gegeven; er  

 is altijd 1 overblijfkracht buiten en indien  

 kinderen binnen spelen ook binnen  

 aanwezig.  

 Vóór 13.00 uur ruimen de kinderen samen  

 met de overblijfkrachten de spelmaterialen 

  op die in de overblijfruimte of buiten  

 gebruikt zijn. 

 
De coördinator 
De coördinator (Monique Zaal) is 

eindverantwoordelijk. De coördinator 

onderhoudt het contact met de leerkrachten, 

de directrice, ouders en overblijfouders. Ook 

regelt zij de aanschaf van spelmateriaal.  

 

Het kaartensysteem 
Kinderen die zich op een of andere manier 

niet hebben gedragen tijdens het overblijven 

worden genoteerd in een overblijfschrift. Zo 

kunnen andere overblijfouders lezen wat er 

gebeurd is. Na herhaalde waarschuwingen en 

in gezamenlijk overleg, kan besloten worden 

een kind een kaart te geven. 
 

Wanneer een witte kaart? 

Indien een kind diverse malen gewaarschuwd 

is voor een bepaald incident (bijv. pesten, 

grote mond, spugen, slaan, schoppen) wordt 

dit op de lijst vermeld. Indien het aanhoudt 

dan een witte kaart. Op deze kaart wordt de 

datum genoteerd en wat er voorgevallen is. 

Het kind krijgt de kaart mee naar huis zodat de 

ouder/verzorger deze kan lezen en 

ondertekenen. De volgende dag moet de 

kaart weer ingeleverd worden bij de leerkracht 

of overblijfouder.  

Bij  moedwillige vernieling of het verlaten 

van het schoolplein wordt direct een witte 

kaart gegeven. 
 

Wanneer een gele kaart? 

Indien een kind al een witte kaart heeft 

gekregen, dan volgt bij de volgende 

overtreding een gele kaart. Dit kan 

eenzelfde overtreding betreffen maar het 

kan ook voor een andere overtreding zijn. 

De kaart gaat mee naar huis en de 

ouder/verzorger dient deze te 

ondertekenen. De volgende dag moet de 

kaart ingeleverd worden bij de leerkracht of 

overblijfouder. 
 

Wanneer een rode kaart? 

Heeft een kind al een witte en een gele 

kaart gekregen, dan volgt bij de volgende 

overtreding de rode kaart. Ook deze kaart 

moet door de ouder/verzorger getekend 

worden. De volgende dag moet de kaart 

ingeleverd worden bij de leerkracht of 

overblijfouder. Deze rode kaart heeft wel als 

gevolg dat het kind 2 schoolweken niet 

mag overblijven.  

 
Het knutselen 
Een aantal keer per schooljaar kunnen de 

kinderen knutselen tijdens de overblijf. Per 

keer  kunnen er ±15 kinderen knutselen.  

Het knutselen wordt gedaan door 3 of 4 

overblijfouders. Deze ouders zorgen voor de 

ideeën en voor de materialen. Een week 

voor het knutselen hangen er lijsten op het 

prikbord bij de hoofdingang. Op deze lijsten 

kunnen de kinderen hun naam invullen als 

zij willen knutselen. Kinderen die zich wel 

aanmelden maar uiteindelijk niet komen 

knutselen, worden hierop aangesproken. 

Indien dit meerdere malen voorgekomen is, 

dan mogen ze niet meer komen knutselen. 

 


