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Voor de kinderen
• Je neemt zelf in een broodtrommel je gezonde eten mee. Verder neem je een lege of met

caloriearm drinken gevulde beker mee. Je trommel en beker zijn van je naam voorzien. Zo kun je
altijd je spullen terugvinden.

• Je luistert naar de overblijfkracht. De overblijfkracht luistert ook naar jou als je iets wilt
bespreken.

• Als iedereen aan tafel zit, doe je mee aan het gebed of houd je stilte voor degenen die bidden.
• Je eet en drinkt netjes en rustig, je blijft af van andermans eten en drinken en hebt geen andere

spullen op tafel dan het eten en drinken.

• Je blijft tijdens het eten en drinken aan tafel zitten, ook als jezelf al klaar bent en anderen nog
niet; je wacht met van tafel gaan tot alle kinderen klaar zijn.

• Na het eten en drinken ruim je zelf je eigen spullen op. Als de overblijfkracht je dit vraagt, help je
met het schoonmaken van de tafels en het terugzetten van de stoelen e.d..

• Als de overblijfkracht heeft aangegeven dat je mag gaan spelen, dan doe je dit waar het van de
overblijfkracht mag. Je mag die ruimte alleen verlaten met toestemming van de overblijfkracht.

• Als je tijdens het spelen naar de wc moet, meld je dit aan de overblijfkracht. Als de overblijfkracht
je toestemming geeft om naar de wc te gaan, ga je alleen. Als je klaar bent, ga je weer direct
terug naar je overblijfgroep.

• Je gaat netjes om met de spullen van de TSO, van school en van de andere kinderen en gebruikt
alleen het (spel)materiaal dat je tijdens de TSO mag gebruiken.

• Je mag geen speelgoed van thuis meenemen.
• Activiteiten zoals rennen, tikkertje doen en verstoppertje mogen alleen buiten.
• Wanneer het einde speeltijd is, ruim je samen met de overblijfkracht op.
• Ongewenst gedrag, d.w.z. agressie (waaronder pesten), geweld, seksuele intimidatie,

discriminatie, vandalisme en diefstal, tolereren we echt niet. Als de overblijfkracht merkt dat dit
toch gebeurt, dan rapporteert deze dit aan je eigen leerkracht, die je een waarschuwingsbrief
meegeeft.  Als je gedrag of optreden daarna niet verandert, geeft de coördinator dagelijkse gang
van zaken TSO dit door aan de directie, die de strafmaat bepaalt en je een tweede brief
meegeeft. Bij geen aantoonbare verbetering in gedrag of optreden treedt de directie in overleg
met je ouders. Dit kan ertoe leiden dat de toegang tot de TSO je voorgoed ontzegd wordt.

Voor de ouders
• Neem bovenstaande TSO-regels voor de kinderen zorgvuldig met uw kind door.
• Geef uw kind voor het overblijven een gezonde lunch mee. Naast boterhammen, kunnen de

kinderen bijvoorbeeld wat groente of fruit meenemen. We zien liever geen snoepjes en
calorierijke koeken. Deze geven onze overblijfkrachten mee terug naar huis. De kinderen krijgen
water of melk te drinken. Eventueel kunt u zelf ander caloriearm drinken meegeven.

• Geef uw kind een broodtrommel en een beker mee die van naam zijn voorzien.

• Laat uw kind kleding dragen die vies mag worden.
• Stuur de leerkracht uiterlijk om 10.00 uur een Schoudercombericht wanneer uw kind op zijn

vaste overblijfdag bij een vriendje of vriendinnetje thuis gaat eten.

• Geef belangrijke wijzigingen tijdig aan school door, denk bijvoorbeeld aan veranderingen in
(nood)telefoonnummers en allergieën.



• Zorg dat u steeds tijdig voor de TSO betaalt. Bij regelmatige wanbetaling schakelt de financieel
coördinator TSO de directie in, die in het uiterste geval kan besluiten om uw kind de toegang tot
de TSO te ontzeggen.

• Als de directie met u contact opneemt vanwege wangedrag van uw kind tijdens de TSO, bespreek
dit dan serieus met uw kind.

We vertrouwen op de medewerking van kinderen en ouders,
zodat de TSO goed, gezellig en ontspannen kan verlopen!


