TSO BEATRIXSCHOOL
ONZE VISIE.

De Tussen Schoolse Opvang (TSO) is een
onderdeel binnen het geheel van de school
en het biedt de kinderen een gezonde en
veilige plek om tussen de middag in
groepsverband onder leiding van
volwassenen te eten en te spelen.
De maaltijd wordt begonnen en afgesloten
met een gebed of een christelijk lied. Het is
de bedoeling dat de kinderen tot rust
komen om ‘s middags weer fris het
programma op school te kunnen volgen.
De omgang met anderen (zowel kinderen
als volwassenen) is gebaseerd op
wederzijds respect, vertrouwen en
eerlijkheid.
OP WELKE DAGEN?

De kinderen kunnen tussen de middag
overblijven als zij de hele dag naar school
gaan. De kinderen worden opgevangen op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

KOSTEN.

De exploitatie van de Tussen Schoolse
Opvang wordt niet gesubsidieerd door
derden en komt ten laste van de ouders.
We streven naar een optimale prijskwaliteitverhouding.
U sluit een overeenkomst af met de
schoolvereniging PCPO. De uitvoering
vindt plaats op onze school. Op school of
bij de TSO-coördinator kunt een
tarievenoverzicht, inclusief de nodige
informatie en een aanmeldingsformulier
afhalen.
De tarieven zijn: vaste dagen € 2,50 per
keer en de flexibele opvang is € 3,00 per
keer.
ETEN EN DRINKEN.

De kinderen die overblijven, moeten zelf
hun brood meenemen. Wij zijn een
gezonde school en willen dit ook uitdragen
tijdens de TSO-maaltijd. Daarom graag
gezonde voeding meegeven, dus liever geen
koek en snoep. De TSO verzorgt het
drinken. De kinderen kunnen kiezen uit
thee, melk of water. Lust een kind dit niet
dan dient men zelf zorg te dragen voor
ander drinken. Graag broodtrommels en
bekers voor zien van naam.

VERANTWOORDELIJKHEID.

De eindverantwoordelijke van de TSO is
de directeur. De operationele
verantwoordelijkheid voor de TSO ligt bij
PCPO en wordt gecoördineerd door onze
TSO-coördinator: mevrouw Anja Jansen.

OPGAVE EN/OF AFMELDINGEN

U kunt uw kind aanmelden door middel
van het aanmeldingsformulier/contract. Dit
formulier kunt u downloaden van onze
website (https://beatrixschoolrijssen.nl
/documenten). Ook kunt u een formulier
afhalen op school of bij de coördinator.
Afmelden gaat via de coördinator.
Mocht u als ouder ook zelf willen
meehelpen als begeleid(st)er van de TSO,
dan horen wij dat graag!

REGELS TSO



Om 12.00 uur verzamelen de kinderen
zich in het overblijflokaal.



De kinderen gaan naar de wc, wassen
hun handen, halen het brood uit hun tas
en gaan aan tafel zitten.



Er wordt voor en na het eten gebeden
en/of een christelijk lied gezongen.



De begeleiders zien erop toe dat het
ordelijk en in goede sfeer verloopt.



De begeleiders zijn bevoegd kinderen
die de orde verstoren te corrigeren
door ze bijvoorbeeld apart te zetten.
Dit geldt voor de gehele duur van het
overblijven.



Eten dat niet opgegeten is, gaat weer
mee naar huis, zodat de ouders weten
wat hun kind eet.



De begeleiders geven aan wanneer men
van tafel mag en ieder kind ruimt
zijn/haar eigen eetgerei op in de tas.



Het eten en drinken kan voor schooltijd
in de koelkasten van de TSO gezet
worden.

ONTSPANNING

De TSO beschikt over eigen
pleinspeelgoed, knutselspullen, etc., zodat
de kinderen op een fijne manier kunnen
overblijven. Bij mooi weer wordt er veel
buiten gespeeld.
ADRES GEGEVENS COÖRDINATOR.

Anja Jansen
Nieuwlandsweg 14
7461VR Rijssen
06-43255757
Email: anjajansenbeltman@gmail.com
Email: tso@beatrixschoolrijssen.nl

Een veilige plek voor
een goede lunch
tussen de middag!

Tussen
Schoolse
Opvang

