
 
 

 

Huisreglement TSO Vesterhavet 
 
Reglement Tussen Schoolse Opvang (TSO) Vesterhavet 

(alle documenten waarnaar wordt verwezen kunt u lezen op www.vesterhavet.nl onder ‘ouders’ 

en dan ‘overblijven - TSO’) 
 
1. Uitgangspunt 

Uitgangspunt van de basisschool Vesterhavet is dat zij een tussen schoolse opvangfaciliteit 

(hierna ook te noemen TSO) wil aanbieden die de kinderen de mogelijkheid geeft onder 

begeleiding te lunchen en daarbij in een andere sfeer dan tijdens de les te ontspannen. Het is de 

bedoeling, dat het leuk en gezellig is en dat dit zo blijft. 
 

2. Wettelijk geregeld 

De volgende zaken zijn bij de wet geregeld: 

- De school is verplicht tot het mogelijk maken van een TSO gelegenheid; 

- De kosten van de TSO komen voor rekening van de ouders/verzorgers die van de 

TSO voorziening gebruik maken; 

-  Taken met betrekking tot de TSO behoren niet tot de reguliere taken van de 

leerkracht; 

-  Basisschool Vesterhavet draagt zorg voor een wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering van de TSO opvangkrachten en de kinderen van de 

TSO. 
 

 

3. Organisatie en leiding 
 
3.1   Medewerkers TSO 

De TSO wordt gedraaid door ouders van leerlingen van Vesterhavet. Zij zijn vrijwilliger en 

ontvangen hiervoor een vergoeding. De vrijwilligers dienen zich te houden aan de gedragscode 

voor de TSO Vesterhavet en zich aan de gedragsregels te houden (www.vesterhavet.nl) 

De dagelijkse leiding van de TSO is in handen van een coördinator TSO. Zij coördineert de 

werkzaamheden rond de gehele TSO. Naast deze coördinator TSO is een leerkracht van de 

basisschool Vesterhavet bovendien de coördinator die eens per 6 weken het pedagogische 

klimaat binnen de TSO doorspreekt. 
 

De vrijwilligers zijn meerderjarige personen die toezicht houden op de groepen en een 

stimulerende rol spelen bij het aanbieden van ontspannende activiteiten tijdens de TSO. 

We streven er naar om per ouder maximaal 15 kinderen op de groep te hebben. 
 

3.2   TSO Vesterhavet 

De directie van de basisschool Vesterhavet is te allen tijde verantwoordelijk voor de algemene 

gang van zaken rond de TSO.



4. Algemene regels tijdens het overblijven 
 

4.1   Algemeen 

- De TSO vindt plaats van 11.45 tot 12.50 uur. 
 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het zelf aan en afmelden van hun kinderen voor de overblijf. 

Dit kan elke dag tot 10.00 uur en alleen middels www.tso-assistent.net met de eigen inlogcode.  

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het afmelden bij het TSO systeem! Anders lopen deze 

kosten door!  
 

- De kinderen nemen zelf eten en eventueel fruit mee. Fruit is verplicht op maandag. 

- De TSO vindt plaats in de algemene ruimte van de school (de grote hal, kleine hal, 

lokaal van groep 7, en een kleuterlokaal). 

- Voor alle kinderen dat het ene kind nu eenmaal beter eet dan het andere, maar 

uitgangspunt is dat er op elkaar gewacht wordt zowel bij de start van het eten als 

bij het van tafel gaan. 

- We beginnen en eindigen met een gebed. 

- Het eten van het gehele lunchpakket is niet de verantwoordelijkheid van de TSO 

krachten, TSO krachten kunnen kinderen niet dwingen tot het volledig opeten van 

de meegebrachte lunch al zullen zij de kinderen wel stimuleren tot eten. Wat over 

is gaat in het trommeltje mee terug naar huis. 

- TSO krachten schrijven bijzonderheden in een eigen bij te houden logboek. 

- Er is ook overdracht naar de groepsleerkracht na de TSO. 

- Er wordt binnen aan een activiteit deelgenomen of buiten gespeeld. Beiden vinden 

uitsluitend plaats op de daarvoor aangewezen ruimtes. De kinderen mogen het 

schoolplein niet zelfstandig verlaten. 

- Tanden poetsen is mogelijk, maar niet onder toezicht. Ouders moeten dit zelf met 

hun kind afspreken. 

- Kinderen die structureel gebruik maken van de TSO, maar af en toe bij een 

vriendje of vriendinnetje willen lunchen, melden dit aan de TSO medewerker met 

een briefje van huis dat is ondertekend door een ouder/verzorger. Zonder getekend 

briefje mogen de kinderen niet weg. Ouders zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor 

het afmelden bij het TSO systeem! Anders gaan deze kosten wel door! 
 

Zie verder de TSO-spelregels voor de leerlingen die overblijven. Deze worden z.s.m. op de onze 

website geplaatst. 
 

4.2   Gedragsregels 

Wij verwachten van de kinderen tijdens de TSO dat zij zich houden aan de gedragsregels van 

TSO Vesterhavet. De leerlingen, de overblijfouders maar ook u als ouders zijn op de hoogte van 

deze huisregels. Zie www.vesterhavet.nl. 

 

4.3    Wij adviseren en verwachten van ouders het volgende: 

- Hun kind(eren) een gezonde lunch mee te geven. 

- Dat zij bij het gebruik van een medicijn en/of bij allergieën m.b.t. bepaald eten dit door 

te geven via de website, onder het kopje aandachtspunten bij uw eigen kind gegevens. 

Deze gegevens zijn niet in te zien voor derden.



- Om wijzigingen omtrent reservering voor TSO digitaal door te geven als er van 

afgeweken wordt (op tijd, anders worden de kosten doorberekend). Zie 5. Financieel. 

- Duidelijk met hun kind(eren) afspreken of het de bedoeling is dat ze gebruik maken van 

de TSO. Als die afspraak thuis gemaakt is, gaat het kind niet op eigen gelegenheid met 

een vriendje of vriendinnetje mee, het kind blijft tussen de middag op school. 

- De TSO regels met hun kinderen doornemen en afspreken met hun kind dat hij/zij zich 

daar aan houdt (zie gedragscode en gedragsregels leerlingen Vesterhavet op 

www.vesterhavet.nl). 
 

 

4.4    Overdracht TSO Vesterhavet van en naar ouders. 

Het is belangrijk dat: 

- Gebeurtenissen (incidenteel) met kinderen (t.a.v. gezondheid, gedrag, of zaken die spelen 

en van invloed zijn op het gedrag van kinderen) worden kortgesloten met de TSO- 

coördinator, indien mogelijk via het online systeem. 

- Er een goede communicatie is tussen de leerkracht, de TSO coördinator en de betreffende 

ouder. 

- Afspraken die te maken hebben een zorg over een kind/kinderen kunnen worden 

kortgesloten met de overblijfouders en/of coördinatoren. Dit om een doorgaande lijn te 

bewaken en voor kinderen zoveel mogelijk rust en eenduidigheid te creëren. Hiervoor is 

er eens per 6 weken overleg met de pedagogisch coördinator TSO met de overblijfouders. 
 

 

5. Financieel 
 
5.1     Contract of incidenteel 

Er is slechts één manier waarop u gebruik kunt maken van de TSO. Zie verder wijze van betalen 

& betalingsvoorwaarden. 
 

5.2     Wijze van betalen & betalingsvoorwaarden: 

1.   De betalingen verlopen via een automatische incasso. 

2.   Vanaf elke computer, of smartphone met internetaansluiting dient u zelf in te loggen op 

www.tso-assistent.net. 

3. Behalve op de woensdag is er elke dag vanaf 11.45 uur een TSO coördinator aanwezig in 

de hal. 

4.   De kosten voor het gebruik maken van de voorziening voor de TSO worden automatisch 

afgeschreven. Het incasseren gebeurt rond de 26e van de maand voor de opvang die voor 

de betreffende maand is afgenomen. Ouders betalen dus achteraf middels een 

automatische incasso. 

5.   Wordt er geen machtiging afgegeven of wordt automatische incasso geweigerd, dan 

wordt per maand € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht (geen overblijven zonder 

machtiging, ouders moeten automatische incasso accepteren als voorwaarde om hun 

kinderen over te laten blijven). 

6.  Bij niet of niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de overeenkomst met de afnemer 

middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Uw kind(eren) kunnen dan niet meer 

opgevangen worden bij de TSO.



7.  Bij niet nakomen van verplichtingen is de afnemer gehouden om alle door Vesterhavet 

gemaakte en te maken kosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) te vergoeden. 
 

 

6.  Aan-/afmelden (reserveren) 
 
 

6.1     Aanmelden 

Alle leerlingen van Vesterhavet dienen te worden geregistreerd in het online TSO systeem. 

Ouders registreren hun kinderen zelf! (www.tso-assistent.net). 

De ouders kunnen vervolgens structureel van de TSO voorziening gebruik maken. Zij geven zelf 

aan voor welke dagen zij hun kinderen aanmelden. Dit kan tot 3 maanden van te voren tot 

uiterlijk 10.00 uur op de dag van de overblijf zelf. 
 

6.2     Afmelden 

Afmelden kan alleen via het online systeem en alleen door de ouders zelf. Dit kan tot 10.00 uur 

op de dag zelf. Het afmelden van leerlingen bij de leerkracht geldt niet voor de overblijf. 

Dit moet los daarvan via het online systeem gebeuren! Anders worden de kosten doorberekend. 
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