Welkom op de

Informatie over de tussenschoolse opvang door 11 vragen en antwoorden
Mogen alle kinderen naar de Kinderkantine?
Alle kinderen van de Rehobothschool zijn welkom op de Kinderkantine als dit nodig is. De Kinderkantine
is bedoeld voor de kinderen die tussen de middag niet naar huis kunnen om daar te lunchen. Het
maakt op zich niet uit of een kind regelmatig of een enkele keer naar deze tussenschoolse opvang
(TSO) gaat. Ouders kunnen op maandagmorgen de dagen dat hun kind naar de Kinderkantine gaat
noteren op de Kinderkantinekaart die bij iedere groep hangt. Kinderen uit hogere groepen mogen dit
zelf doen.

Op welke dagen is er Kinderkantine?
In principe op alle dagen wanneer er ook ’s middags les
wordt gegeven. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij
en is er dus geen Kinderkantine. Op vrijdagmiddag zijn de
leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij en is er ook tussenschoolse
opvang voor leerlingen uit hogere groepen die overblijven.

Hoe verloopt de TSO tussen de middag?
Om 12:10 uur worden de leerlingen van groep 1 t/m 3 uit de groep gehaald door een overblijfkracht en
naar hun Kinderkantineruimte gebracht. Om 12:15 uur worden de leerlingen vanaf groep 4 in de hal bij
de keuken opgevangen door een overblijfkracht.
Als alle kinderen rustig zitten, wordt de lunch begonnen met bidden en wordt er aan het eind gedankt.
De kinderen van groep 1 t/m 3 gaan daarna buiten spelen. Bij slecht weer gaan zij knutselen of mogen
ze een filmpje kijken. De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen buiten spelen of naar het computerlokaal.

Wie zorgt voor de lunch?
De ouders/verzorgers geven ’s morgens een lunch mee:
belegd brood en iets te drinken. Een “extraatje”(bijvoorbeeld
een snoepje) mag best, maar bijvoorbeeld chocoladerepen
mogen de boterhammen niet gaan vervangen.
Wij gaan er van uit dat u uw kind zo veel meegeeft, dat uw
kind het in principe allemaal opeet en –drinkt. U kunt het
beste inschatten wat uw kind tijdens de lunch op kan. We
geven in ieder geval voldoende gelegenheid om alles op te
eten. We zullen uw kind stimuleren het brood op te eten, maar zullen niet dwingen. Als er brood over is,
gaat het mee terug naar huis. Dat weet u meteen wat er wel en niet is opgegaan.

Is er steeds begeleiding en toezicht?
Er is steeds begeleiding en toezicht op uw kind. Er is 1 overblijfkracht op 10 à 15 leerlingen begeleiding.
Tijdens het buitenspelen is er eveneens toezicht door in principe 2 overblijfkrachten. Om 13:20 uur
worden de kinderen van groep 1 en 2 in hun groep gebracht en overgedragen aan de
groepsleerkracht. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan om 13:15 uur naar het “grote plein”, alwaar
inmiddels de leerkracht die pleinwacht heeft rondloopt. Tot 13:15 uur blijven de hekken dicht, zodat het
voor de overblijfkrachten overzichtelijk blijft om toezicht te houden op het plein.

Welke regels en afspraken
gelden er tijdens het
overblijven?
Het gaat er tijdens het overblijven
minder “schools” aan toe dan
onder schooltijd. Kinderen moeten
zich tussen de middag ook even
kunnen ontspannen. Dat wil echter
niet zeggen dat er geen regels en
afspraken zijn. In principe zijn ook
de algemene schoolregels en
“kanjerregels” van kracht tijdens de
Kinderkantine.

Krijgen er ook wel eens kinderen straf?
Net als in de klas geldt: alleen als dit nodig is. Overblijfkrachten mogen kinderen die tijdens de
Kinderkantine ongewenst gedrag vertonen waarschuwen. In de meeste gevallen zal dit al voldoende
zijn. Als dit gedrag echter blijft, mogen zij een kind ergens apart in de Kinderkantineruimte zetten (time
out). Als het gedrag een prettig verloop van tussenschoolse opvang blijft verstoren, mag de
overblijfkracht de groepsleerkracht van het kind of de directeur inschakelen. Zij kunnen wel eventuele
andere corrigerende maatregelen nemen. In dit geval en ook als een kind drie keer achtereen een
time out heeft gehad, neemt de TSO-coördinator contact met u op. Alle time outs worden genoteerd
door de overblijfkrachten.

Wat kost de Kinderkantine?
De TSO op de Rehobothschool kost € 2,00 per keer. Wij werken met strippenkaarten die afgetekend
worden zodra een kind naar de kinderkantine gaat. U kunt kiezen uit drie kaarten: de vijfstrippenkaart
kost € 10,00, de tienstrippenkaart kost € 20,00 en de achttienstrippenkaart kost € 40,00. Strippenkaarten
kunt u iedere maandag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 8:45 uur en 9:00 uur kopen in de
hal. Kinderen uit de hogere groepen mogen deze ook zelf kopen en mogen dan even uit de klas. U
kunt de kaart blijven gebruiken tot deze vol is; dus ook na de zomervakantie. We verwachten dat u
bijtijds een nieuwe strippenkaart koopt als de oude bijna vol is. Als u dit bent vergeten, krijgt u – als er
nog een enkele strip op de kaart open staat – een herinneringskaartje.

Zijn de kinderen verzekerd tijdens de Kinderkantine?
Alle kinderen die gebruik maken van de TSO alsook de
overblijfkrachten vallen onder de schoolverzekering die het
Prohles-bestuur heeft afgesloten. Deze verzekering keert
alleen uit bij lichamelijk letsel. Schade aan kleding, etc.
loopt in principe via de WA-verzekering van de ouders van
het kind dat de schade heeft veroorzaakt. Wij brengen in
dat geval de ouders van de kinderen om wie het gaat, met
elkaar in contact.

Wie is er (eind)verantwoordelijk voor het overblijven?
In de wet staat dat het schoolbestuur eindverantwoordelijk is voor de TSO op school. In onze praktijk
houdt de Medezeggenschapsraad de vinger aan de pols en laat zich iedere MR-vergadering
informeren over het reilen en zeilen van de
Kinderkantine. De TSO-coördinator is verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken. Bij haar kunt u
terecht met al uw vragen, opmerkingen en eventuele
klachten, bij voorkeur via het mailadres dat aan het eind
van deze folder staat vermeld. De TSO-commissie –
bestaande uit in ieder geval de directeur, de TSOcoördinator en één of twee overblijfkrachten – neemt
besluiten rondom wijzigingen in de organisatie van de
Kinderkantine en neemt nieuwe overblijfkrachten aan.
De adjunct-directeur zorgt voor de uiteindelijke financiële afwikkeling van de TSO-gelden. Financiële
jaarstukken gaan naar het Prohles-bestuur en zo is het kringetje weer rond.
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