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Tussen Schoolse Opvang (TSO) op de Vliegende Hollander
De school organiseert voor ouders de mogelijkheid gebruik te maken van een TSO in samenwerking
met de ouderraad.
Uitgangspunten:
 TSO vindt plaats in de vrije tijd van kinderen.
 TSO is leuk, er is een sfeer waar kinderen zich veilig en thuis voelen.
 Het belang van het kind staat centraal.
 Schoolafspraken m.b.t. de omgang met elkaar, worden tijdens de TSO gecontinueerd.
Voor de groepen 1-2 zijn er 2 medewerkers en voor de groepen 3 t/m 8 zijn er 2 medewerkers
beschikbaar die uw kind begeleiden tijdens de TSO. Bij afwezigheid van één van de medewerkers
draagt de school zorg voor vervanging. Medewerkers zijn in bezit van VOG.
Eten:
Alle kinderen nemen zelf brood mee en iets te drinken, denk aan : melk, limonade of sap.
Koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan. Snoep, chips en luxe koeken wordt thuis gegeten.
 Voor alle kinderen geldt, je eet minimaal 1 boterham en daarna kijken we verder.
 Eten dat teveel is wordt weer mee naar huis genomen voor na schooltijd.
 Heeft een kind geen drinken mee dan wordt er water gedronken.
Buiten spelen:
 Groepen 1-2 spelen op het kleine plein en mogen met de fietsen.
 Groepen 3 t/m 8 spelen op het grote plein en mogen met het buiten speelmateriaal spelen.
 Er wordt buiten gespeeld tenzij het echt hard regent. Voor beide groepen is er voldoende
binnen speelmateriaal.
 De kinderen mogen niet in de bosjes/ tuintjes.
Gedrag:
 Tijdens het eten mogen kinderen op een rustige manier met elkaar praten.
 Kinderen luisteren altijd naar de medewerkers van de TSO.
 De afspraken m.b.t de omgang met elkaar zijn dezelfde afspraken die er op school zijn. U
kunt de afspraken na lezen in de schoolgids.
 Wanneer uw kind zich niet aan de schoolafspraken, respectvolle omgang met elkaar, houdt
neemt de TSO medewerker contact op met de leerkracht. De leerkracht neemt contact op
met u. Hierin gelden dezelfde afspraken die ook tijdens de lestijd gelden. U kunt deze
nalezen in de schoolgids.
 Indien uw kind de veiligheid van andere kinderen of medewerkers TSO in gevaar brengt,
neemt de schoolleider contact met u op. De toegang tot gebruik TSO wordt met u besproken.
 Bij herhaling van grensoverschrijdend gedrag wordt de toezegging gebruik TSO door de
schoolleider ingetrokken.
Kostbare spullen:
 DE TSO is niet verantwoordelijk voor meegenomen spullen die kwijtraken en/ of stuk gaan.
Betaling:
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Betaling voor de TSO kan vanaf 2019 alleen doormiddel van een automatische incasso.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor voldoende saldo op de bank zodat de incasso plaats
kan vinden. Bij achterstand in de betaling neemt de schoolleider contact met u op, de
toegang tot gebruik TSO wordt met u besproken.
U kunt uw kind aan- en afmelden tot 10.00 uur ‘s morgens. Als uw kind is aangemeld maar
geen gebruik maakt van de TSO, worden de kosten alsnog in rekening gebracht. Verrekening
is niet mogelijk. Wanneer uw kind ziek naar huis gaat om b.v. 11.00 uur, geeft de leerkracht
het door aan de TSO medewerker, uw kind wordt alsnog afgemeld.

