OVERBLIJFREGELING

De wet op het basisonderwijs biedt de leerlingen van de basisscholen de mogelijkheid om tussen de
middag op school over te blijven. De wettekst luidt:
"Het bevoegd gezag (Schoolbestuur) stelt leerlingen in de gelegenheid onder toezicht de middagpauze
in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te brengen. De kosten die hieruit
voortvloeien komen voor rekening van de ouders, verzorgers en/of voogden."
Op onze school bestaat een ouderwerkgroep die zich bezig houdt met de praktische organisatie van
het overblijven, zoals het regelen van het toezicht, het gebruik van de ruimtes, de betalingen, enz.
De overblijfwerkgroep heeft hiervoor een Stichting opgericht: Stichting TSO De Torelaar Reusel.
Alle kinderen van De Torelaar kunnen gebruik maken van de overblijfregeling, hetzij continu, hetzij
incidenteel.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de overblijfregelingen kunt u contact opnemen met de
overblijfkrachten. Desgewenst kunt u een afspraak met mij maken.

Baukje de Wit,
Directeur

Overblijven op De Torelaar
Ouders/verzorgers van kinderen ingeschreven op onze school, worden in de gelegenheid gesteld hun
kinderen tussen de middag over te laten blijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor het
overblijven wordt een vergoeding gevraagd van € 2,-- per keer.
Stichting TSO De Torelaar
Een vaste groep geschoolde vrijwilligers zorgt voor de opvang van de kinderen. Tijdens de pauze
tussen 12.00 uur en 13.00 uur is er minstens een overblijfhulp aanwezig (indien meer dan 12
kinderen: twee hulpen).Vanaf 13.00 uur nemen de leerkrachten de surveillance op de speelplaats
over.
Afspraken overblijven
Van 12.00 uur tot uiterlijk 13.00 uur verblijven de overblijvers in het T.S.O. lokaal, de
bijschakelruimte of op de speelplaats. Bij slecht weer wordt van de speelzaal gebruik gemaakt.
De kinderen melden zich direct bij de overblijfhulp, de presentielijst wordt afgetekend.
De kinderen mogen tijdens de middagpauze niet in andere bijschakelruimtes of klassen
komen, ook niet in de eigen klas.
Er wordt alleen van de toiletten bij het T.S.O. lokaal gebruik gemaakt.
Elke groep heeft een verzamelbak voor de tassen met trommeltjes.
Spullen graag voorzien van naam.
De kinderen blijven aan tafel tot iedereen gegeten heeft en ruimen daarna samen op, ieder
kind laat zijn plaats netjes achter.
De kinderen volgen de aanwijzingen van de overblijfhulp.
Geen enkele overblijver verlaat het schoolterrein.
Spelen

Na het eten mogen de kinderen binnen of buiten spelen, afhankelijk van de
weersomstandigheden. Dit wordt beoordeeld door de overblijfhulp.
Binnen spelen betekent dat de kinderen tot 13.00 uur in de overblijfruimte
een spel kunnen doen met de daarvoor beschikbare materialen. Vóór 13.00
uur worden de spellen door de kinderen zelf netjes opgeruimd. Wanneer
er met een groepje kinderen zowel binnen als buiten gespeeld wordt, zijn
er twee overblijfkrachten aanwezig. Tijdens het overblijven hanteren we de
bij iedereen bekende regels van onze school. Geen enkele overblijver
verlaat het schoolterrein. Na 13.00 uur wordt er door de leerkrachten
gesurveilleerd, alle kinderen gaan dan naar buiten.

TSO-assistent
De overblijfgroep werkt het computerprogramma TSO-assistent.
Registratie, overdracht en financiële afhandeling worden met dit programma verwerkt.
Het is de bedoeling dat u zelf de gegevens van uw kind in het programma invoert en beheert.
U dient zich te registreren voordat u gegevens in kunt voeren.
Registratiegegevens:
Website: www.tso-assistent.net
* Eenmalig registreren
* Brinnummer van de school: 06IR00 (2 cijfers, 2 hoofdletters, 2 cijfers)
* Registratiecode: ….
(Deze kunt u bij de administratie opvragen: info@detorelaar.nl)
Op de website van De Torelaar staat een link naar het programma.
Contactpersoon Stichting TSO De Torelaar
Karolien Intven - tel. 06-51515405 - mailadres: tso@detorelaar.nl
Het lunchpakket
Een kind dat overblijft neemt zelf een lunchpakket mee naar school. Wij stimuleren een gezonde
lunch met volkoren brood, als variatie volkoren knäckebröd of mueslibol. Geschikt beleg voor in het
trommeltje is beleg dat niet te veel verzadigd vet en zout bevat, zoals 30+ kaas, smeerkaas, ei of
zuivelspread, kipfilet. Voor drinken (thee, melk of bouillon) wordt op school gezorgd. Groente en
fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. Lekker als beleg en voor erbij.
Ouders/verzorgers die het wenselijk vinden dat hun kind na het eten de tanden poetst, dienen een
tandenborstel en tandpasta (voorzien van naam) mee te geven. Op de website
www.voedingscentrum.nl kunt u meer lezen over verantwoorde voeding.
Verzekering
Kinderen die overblijven en de overblijfkrachten zijn verzekerd door school. In geval van eventuele
schade kunt u contact opnemen met school.
De kosten
Het overblijven kost € 2,-- per keer. De betaling van het overblijven geschiedt bij voorkeur per
machtiging. Aan het einde van de maand ontvangt u een factuur waarop het aantal overblijfmomenten
te zien is. Het bankrekeningnummer van Stichting TSO De Torelaar Reusel is:
NL09 RABO 0191911968. Van de bijdragen worden uitgaven voor thee, melk en huishoudelijke
artikelen betaald. Overblijfmedewerkers krijgen een vaste vergoeding. Wat dan nog resteert aan
budget wordt gebruikt voor de aanschaf van spellen e.d.
Sommige werkgevers geven een vergoeding voor overblijfkosten. Vraag daar zelf even naar bij Uw
werkgever.

Het team
Als kinderen herhaaldelijk problemen geven tijdens het overblijven neemt de overblijfhulp eerst
contact op met de desbetreffende leerkracht, waarbij het niet de bedoeling is dat de
verantwoordelijkheden overgenomen worden door het team. Bij aanhoudende problemen wordt er
contact met de ouders/verzorgers opgenomen. Dit gebeurt als een kind voor de tweede maal naar
de leerkracht wordt gestuurd. Blijft een kind de regels negeren dan is uitsluiting van de
overblijfregeling een reële mogelijkheid.
Tot slot
Met deze regeling hopen ouders en team dat het overblijven vlot en plezierig mag verlopen. Mochten
er zich in de toekomst situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan hopen team en
Stichting TSO De Torelaar dit in goed overleg met u te kunnen regelen.

