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Reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) 
 
Algemeen  
Op school is er de mogelijkheid voor leerlingen om tussen de middag op school te eten: de 
tussenschoolse opvang (TSO). De kosten van op school eten zijn € 0,50  per kind per dag.  
Voor het schooleten en het pleinwacht lopen zijn vrijwilligers nodig. De vrijwilligers die in het rooster 
meedraaien zijn de ouders/verzorgers van de kinderen die overeten op school.  
De vergoeding voor schooleten is € 3,00 en voor pleinwacht lopen € 5,00. Voor beide op één dag dus 
€ 8,00.  
 
Aanmelden  
Om je als vrijwilliger aan te melden en/of TSO aan te vragen voor je kind(eren) verwijzen wij je door 
het document ‘TSO-informatie’. Dat is op te vragen bij Janita de Jong (secretaresse).   
 
Rooster  
Het rooster wordt 1x per jaar gemaakt en gaat in na de zomervakantie. Voor de voorjaarsvakantie zal 
er gevraagd worden of er wijzigingen zijn die verwerkt moeten worden in het rooster vanaf de 
voorjaarsvakantie tot aan de zomervakantie. Dit is de enige tussentijdse wijziging die plaats kan vinden. 
Het is een tweewekelijks rooster. Wanneer je verhinderd bent over te eten en/of pleinwacht te lopen 
terwijl je wel op het rooster staat, is het mogelijk een oproep te doen in de groeps-WhatsApp van de 
desbetreffende klas of pleinwacht groepsapp. Je zult in deze groepen deelnemen bij toestemming. 
Probeer wel altijd vervanging te regelen.  
 
Schooleten  
Als je overeet, ben je om 11.55 uur bij het lokaal. De leerkracht heeft met de klas gebeden. In de klas 
vul je de presentielijst online in, in het TSO-systeem. Een handleiding hiervoor is te vinden in de TSO-
map die in elk lokaal aanwezig is. Tijdens het overblijven heb jij de zorg voor de klas. 
Er is 1 belangrijke regel tijdens het schooleten: Kinderen zijn eerbiedig tijdens het Bijbellezen en 
danken. Voor de rest is het moeilijk om regels op te stellen. Belangrijk is dat er geluisterd wordt naar 
het gezag. Het spreekt voor zich dat het geen rommel moet worden, er niet gelopen wordt (met 
uitzondering van een toiletbezoek), er niet met eten en drinken wordt gegooid etc. 
Aan het einde van het schooleten wordt er gelezen uit een kinderbijbel/dagboek/Bijbel die aanwezig 
is in de TSO-bak in de klas. Daarna eindig je met gebed en mogen de kinderen naar buiten. Het is de 
bedoeling dat ze hun tas ophangen in de gang. Na de maaltijd zo nodig de tafels schoonmaken, 
hiervoor is een spuit met schoonmaakmiddel aanwezig waar ‘TSO’ op staat. Vergeet niet je eigen 
aanwezigheid te registreren in het TSO-systeem.  
De leerkrachten delen aan het begin van de periode de klassenregels mee aan de overblijfvrijwilligers 
die op school eten. Mocht je tegen dingen aanlopen die betrekking hebben op de groep, neem dan 
direct contact op met de leerkracht. Wanneer je tegen dingen aan loopt die te maken hebben met de 
TSO, dan kun je dit doorgeven aan de TSO-commissie. 
 
Regenbel  
Het kan voorkomen dat de regenbel gaat of dat dit wordt omgeroepen. Na de maaltijd mogen de 
leerlingen dan niet naar buiten, maar moeten ze binnen de pauze houden. Dit kan vaak in de klas met 
speelgoed, kleuren, spelletjes enz. In de klassen staan bakken van de TSO met daarin spelletjes, 
kleurplaten etc., hier mogen de kinderen op gewezen worden als ze zich vervelen. Vaak komt de eigen 
leerkracht naar de klas. Let op: De kinderen blijven in hun eigen klas, dus niet op de gang!  
De vrijwilligers die pleinwacht hebben, lopen door de gangen om orde te bewaren. Wanneer je als 
overeetouder ook de hele pauze bent gebleven, mag je jezelf ook noteren als pleinwachter en krijg je 
€ 5,00 extra.  
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Pleinwacht  
Als je pleinwacht loopt, ben je om 12.15 uur op het plein. Wanneer je ervoor hebt overgegeten, kan 
het zijn dat je later op het schoolplein aanwezig bent. De eerst aanwezige pleinwacht pakt in het 
magazijn de tas van de TSO en sluit de hekken (het hek aan de straatkant en aan de zijkant! Er zit een 
sleutel in de tas). In de tas zitten verder zes koorden waarbij op een label een gedeelte van het plein 
staat. Neem het koord mee en ga pleinwacht lopen op dat gedeelte. De pleinwachter bij de kleuters 
heeft een geel hesje om, zodat je goed herkenbaar bent voor de kleuters. Als TSO hebben we zelf 
spelmateriaal. In de schuur van de kleuters is het TSO-speelgoed te vinden (hier ligt 
zandbakspeelgoed).  
Rond de zandbak is een apart gedeelte voor de kleuters gereserveerd. De kleuters die dat willen, 
kunnen hier spelen. In de winter mogen kleuters vanaf 12.45 uur naar binnen.  
Mocht je vragen hebben, over waar welk gedeelte is, vraag het dan na bij een al meer ervaren 
pleinwachter. 
 
Er zijn een paar belangrijke regels bij het pleinwacht.  

1. Voetballen mag alléén in de voetbalkooi en alléén door de groepen die aan de beurt zijn. 
2. Bij de zandbak, het speelhuisje en de wip mogen helemaal géén ballen komen.  
3. Elders op het plein mag wél gebald, maar niet gevoetbald worden. Gebeurt dit toch, dan moet 

de pleinwacht de bal tot 13.00 uur innemen. 
4. Steppen alléén op het gedeelte achterin op het schoolplein in het stepgebied.  
5. Fietsen, skelters e.d. zijn niet toegestaan in de pauze.  
6. Leerlingen mogen alleen naar binnen als ze van de wc gebruik moeten maken. Ze krijgen dan 

een gele WC-band om die bij terugkomst weer teruggegeven wordt.  
 
Bij kleine calamiteiten zit er in de tas een verbanddoos met o.a. pleisters. Bij grote calamiteiten moet 
er zo snel mogelijk binnen versterking worden geroepen en indien noodzakelijk een ambulance 
worden gebeld.  
Voor de rest geldt dat het gezellig moet zijn op het schoolplein voor de kinderen. Er wordt niet 
gevochten, buitengesloten, met zand gegooid etc.  
Om 12.50 uur mogen de kleuters naar binnen worden gestuurd (in de winter om 12.45 uur) en om 
13.00 uur zullen leerkrachten naar buiten komen om de pleinwacht af te lossen. De leerkrachten doen 
ook de hekken open, zodat de kinderen die thuis gegeten hebben weer het plein op kunnen. 
Wanneer je zelf pleinwacht loopt, moet je je aanwezigheid aanmelden via het algemene inlogaccount 
van de TSO. De beschrijving hiervan kan je vinden in de TSO-tas. 
 
Financiën 
Per 2 maanden verstuurt de TSO-commissie de factuur per mail en worden de uitbetalingen van het 
overeten/pleinwacht lopen gedaan. Het registreren van de aanwezigheid van de kinderen gebeurt 
door de vrijwilliger die die dag overeet. Wanneer je zelf overeet/pleinwacht loopt, moet je je 
aanwezigheid aanmelden via het algemene inlogaccount van de TSO. De beschrijving hiervan kunt u 
vinden in de TSO-map in de klas. Op basis van je eigen registratie word je uitbetaald, dus vergeet dit 
niet. 
 
VOG  
Vanuit de overheid is verplicht gesteld dat iedere vrijwilliger die toezicht heeft op leerlingen, een VOG 
moet overleggen. Om dit te regelen, ontvang je een aanvraagformulier (per mail). Hier zijn geen kosten 
aan verbonden. Het is voor school hierbij verplicht om een gedragscode voor vrijwilligers op te stellen, 
waar de vrijwilligers mee instemmen. Deze is te vinden op de website van school onder TSO. Ook moet 
er op school een vertrouwenspersoon zijn. Voor onze school zijn dat juf Reijnders en juf Den Hertog.  
 
TSO-commissie  
De TSO-commissie wordt gevormd door Eveline Vaders en Hester de Ruiter. We zijn te bereiken op 06-
15317179 en tso@rehobothbarendrecht.nl.  
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