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Stichting TSO is als overblijforganisatie verantwoordelijk voor de feitelijke 
uitvoering van de TSO en wordt op het terrein (binnen en buiten) van school 
gerealiseerd. 
 
Doelstelling van de TSO is om de leerlingen de mogelijkheid te geven om 
tijdens de lunchpauze te lunchen en ‘bij te tanken’ (door ontspanning en 
inspanning) onder veilige omstandigheden. 
 
In dit protocol staan de afspraken en structuur tijdens het overblijven op een 
rijtje: 
 
Draaiboek 

• 12.00u de overblijfkrachten (vrijwilligers) nemen de groep over van de 
leerkracht. Er wordt gestreefd naar vaste vrijwilligers op de groep, het 
aantal overblijfkrachten is gebaseerd op de verhouding 15 leerlingen 1 
overblijfkracht.Alle leerlingen lunchen gelijktijdig ( eigen lokaal of Aula). 
Leerlingen krijgen alle tijd om rustig de lunch te nuttigen en we houden 
uiteraard rekening met de langzame eter. De leerlingen nemen zelf 
drinken mee, altijd in bekers niet in pakjes (verminderen afvalberg 
daarom geven we ook het verpakkingsmateriaal mee naar huis). 
Boterhammen die niet worden opgegeten gaan in het broodtrommeltje 
mee terug. 

• 12.20u Leerlingen mogen naar buiten om te spelen (bij slecht weer 
binnen activiteit) Bij mooi weer voetballen op het veld in de Kreijenbeek 
aan de overkant van de school (Blauwe goaltjes). 

• 13.00u Na het buitenspelen neemt de groepsleerkracht de klas weer 
over. Leerkracht en overblijfkracht hebben kort overleg over eventuele 
bijzonderheden. Door de vrije inloop vanaf 13.00 uur zorgen we dat de 
overblijfkinderen allemaal binnen zijn voor de hekken open gaan en de 
andere kinderen het schoolplein kunnen betreden. 

• Aan/afmelden leerlingen via email: smelen@stichting-tso.nl. Indien er 
leerlingen ontbreken zonder bericht neemt de tso coördinator contact op 
met de ouders. 

• Als mailen niet mogelijk is en in noodgevallen kunt u altijd telefonisch 
contact opnemen (berichtje is ook mogelijk) met het onderstaand 
telefoonnummer. Graag duidelijk: naam,groep en datum vermelden om 
misverstanden te voorkomen. Hiervoor onze hartelijke dank ! 

 
 
Kwaliteitseisen 
Veiligheid en Structuur 
De TSO moet in een veilige en geborgen sfeer plaatsvinden. RESPECT voor 
elkaar en overblijfkracht. Leerlingen worden geacht zich aan de regels te 
houden. Mochten leerlingen zich niet aan gestelde regels houden, zal er een 
gesprek plaatsvinden met de leerkracht, de leerling en de coördinator. Mocht 
het nodig zijn zal de coördinator contact opnemen met de ouder. 
 



Hygiëne 
De TSO moet in een schone en hygiënische omgeving plaatsvinden. 
 
Tijdens het overblijven is de overblijf (TSO) coördinator aanwezig. 
De coördinator is het aanspreekpunt voor de  leerlingen, ouders, vrijwilligers en 
leerkrachten. De coördinator is per mail of telefonisch ( ook sms'en en 
whatsappen behoren tot de mogelijkheid) op telefoon 06-10189986 of email: 
smelen@stichtig-tso.nl 
 
Op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur is de 
coördinator alleen in uiterste noodzaak bereikbaar voor of na die tijd is het 
geen probleem. Dit om de tso in alle rust te laten verlopen. Ook op andere 
dagen kan er in overleg een gesprek worden aangevraagd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


