Protocol TSO De ZAAIER 2018-2019
Het aantal kinderen per TSO ouder is wettelijk vastgesteld op maximaal 15 kinderen.
Er zijn minimaal twee TSO ouders aanwezig, soms op vrijdag één TSO ouder i.v.m. minder kinderen.
Er is altijd toezicht, binnen en buiten. Om 13:00 uur neemt de leerkracht het toezicht en de verantwoording van
de TSO ouders over. De directeur is altijd eindverantwoordelijk. De TSO zal worden betrokken in het ontruimingsplan,
dit betekent dat een ontruimingsoefening ook minimaal één keer per jaar tijdens TSO zal plaatsvinden.
Er zijn lijsten waarop alle kinderen staan die geregeld overblijven. Er wordt dagelijks aangekruist welke kinderen er aanwezig
zijn. Voor incidenteel overblijven wordt hun naam bijgeschreven op de lijst en schrijven ouders de naam van hun kind in de
agenda die hiervoor in de hal van de school ligt. TSO ouders hebben een verklaring van goed gedrag (VOG) ingeleverd bij de
TSO coördinator.

Afspraken.
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Om 12.00 uur gaan we samen eten, groep 1/2 gaan (met binnen eten) gelijk naar het kleuterplein, (met mooi weer
gaat groep 1/2 ook eerst naar buiten) groep 3 t/m 8 gaan zich eerst melden voor aanwezigheid, dan even naar buiten
en komen na +/- 10 minuten binnen, doen hun jassen uit (3/4 mogen ze aan hun stoel hangen in hun lokaal) 5 t/m 8
hangen deze op aan de kapstok voordat ze gaan zitten. Buiten eten gebeurt alleen aan de daarvoor bestemde tafels.
Groep 1/2 eet in het kleuterplein, groep 3/4 gaat naar het lokaal 4/5, groep 5 t/m 8 gaan naar de hal van school om
te eten.
Voordat de kinderen naar het TSO lokaal gaan kunnen ze nog even naar de wc gaan en hun handen wassen. Kleuters
worden door de leerkracht naar het TSO lokaal gebracht.
Eigen spullen (bijvoorbeeld telefoon) VOOR en NA school NIET tussen 8.30 en 15.15 gebruiken, dus ook niet tijdens
TSO om onrust, teleurstelling en ruzies te voorkomen.
Geen speelgoed vooraf claimen (Bijvoorbeeld na het buitenspelen, tijdens het eten de voetbal bij je tafel te leggen.)
We beginnen samen, wachten met eten tot groep 1/2 het liedje “Smakelijk eten “ heeft gedaan en de rest van de
groepen na “Here zegen deze spijze, amen”.
Geen saucijzenbroodjes en/of snoep mee tijdens de TSO.
Tijdens het eten mag iedereen gezellig samen praten. We moeten wel opletten dat de kinderen netjes eten en niet
te hard praten zodat ze anderen niet storen.
Medicijngebruik word onder schooltijd door de leerkrachten gegeven, niet tijdens de TSO. Paracetamol na overleg
met de leerkracht. Dit in verband met eventueel eerder gebruik die dag door leerkracht. Eenmalig (bijvoorbeeld een
antibiotica) mag wel tijdens TSO.
Telefoonnummers van dokter/tandarts zijn in het ouderportaal per kind bekend bij de leerkrachten.
De TSO ouder let op wat kinderen werkelijk eten en drinken, wat niet op gaat terug in de trommel doen zodat ouders
thuis kunnen zien wat hun kinderen hebben gegeten.
Als iemand melk mee wil nemen kan dit in de koelkast gezet worden in de keuken, wel graag bekers en broodtrommels
voorzien van naam. Wel eind van de dag netjes alles weer mee naar huis nemen.
Als kinderen tanden willen poetsen kan dat, de tandenborstel en tandpasta moeten ze wel zelf meenemen.
Eerst gaan de kinderen naar de wc, dan hoeven ze niet steeds naar binnen te lopen. Als kinderen tijdens het
buitenspelen naar de wc gaan, gebeurt dat via het portiek.
Het speelgoed wat gebruikt kan worden tijdens de TSO zijn, de speelgoedbakken in de gang, stoep krijt en materiaal
uit de kleuterberging. Na overleg met TSO ouder, zij zorgen dat de berging weer netjes is.
Alleen groep 3/4 mogen achter het hek bij de kleine speelplaats voetballen.
Er mag niet achter het schuurtje gespeeld worden, TSO ouders moeten de kinderen kunnen zien.
We zijn voorzichtig met de natuur en spelen niet in de struiken en tussen de andere planten, spelen niet in de
modder.
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen gebruik maken van de materialen van groep 1/2. Hier vallen ook de
karren/scheppen/autobanden e.d. onder. De zandbank, (alleen bij droog weer!) is ook alleen voor 1 t/m 4.
In de zomerperiode mag er tussen de middag, gebruik gemaakt worden van het grote veld, door de kinderen van
groep 5 t/m 8, als het kaartje in de lerarenkamer op groen hangt. Deze groepen mogen ook alleen op het skateplein.
Afspraak is skateboard, stepjes, wieltjes schoenen e.d. mogen mee naar school maar niet gebruikt worden tijdens de
TSO (i.v.m. veiligheid)
Afspraken met leerkrachten wat betreft bijvoorbeeld voetballen gelden tijdens schooltijden, NIET tijdens de TSO.
Bij goed weer gaat iedereen na het eten gewoon allemaal naar buiten.
Bij heel slecht weer blijven we binnen. Alle groepen eten in dezelfde lokalen zoals we normaal ook doen. Groep 1/2
blijft in het kleuterplein en kunnen daar lekker spelen, ALLEEN BIJ SLECHT WEER mogen de kinderen van 1/2
BOVENIN het kleuterplein spelen. TSO ouders zorgen dat dit om 12.50 uur weer netjes achter word gelaten.
Groep 3 t/m 8 kunnen een spelletje doen, tekenen in de hal, eventueel kan de TSO ouder van die dag met een
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leerkracht overleggen welk lokaal er gebruikt kan worden voor een film en/of spel, (mits er voldoende TSO ouders
aanwezig zijn anders ondersteuning vragen van een leerkracht) kinderen komen niet in de bureaus van de kinderen uit
dat lokaal en niet aan of in het bureau van de leerkracht. De TSO ouder zit alleen aan de computer van de leerkracht
en blijft in het lokaal aanwezig, zorgt ook dat deze netjes word achter gelaten. De chromebooks mogen NIET
worden gebruikt tijdens TSO. WE SPELEN NOOIT BOVEN. De groepen 6, 7 en 8 mogen alleen onder begeleiding
van een TSO ouder en bij heel slecht weer in de gymzaal, bij ongewenst gedrag de betreffende persoon aanspreken
en een waarschuwing geven, dit ook aangeven bij de andere TSO ouders zodat deze op de hoogte zijn, (dit i.v.m.
herhaaldelijk ongewenst, vervelend gedrag van dezelfde persoon en de dan eventuele consequenties) ook zorgen we
dat gymzaal om 12.50 uur weer netjes achter word gelaten. Op vrijdag mogen alle groepen in de gymzaal dit i.v.m.
minder aantal kinderen die dag en alleen onder begeleiding van een TSO ouder.
We zijn aardig voor elkaar. Dus niet: trekken, duwen en/of vervelende dingen zeggen en hebben respect voor elkaar
en voor de TSO ouder. Herhaaldelijk vervelend gedrag, apart zetten en hij/zij moet zich gaan melden bij de
directeur of 2e MR lid Juf Rianne. (zie procedure)
Om 13.00 uur komt er een leerkracht buiten en gaat de buitendeur van slot zodat de andere kinderen het schoolplein
op kunnen.
Bij warm, zonnig, weer is het mogelijk dat de kinderen ingesmeerd worden. Kinderen van groep 1 t/m 4 worden daar
door de TSO ouder(s) meegeholpen, vanaf groep 5 gaan we er van uit dat ze dit zelf kunnen. Let wel op eventuele
allergieën. (zie lijst in map)
Kinderen mogen tijdens het overblijven NIET het schoolplein en grasveld verlaten.
Als er een kind toch even naar huis moet om bijvoorbeeld iets op te halen (alleen uit groep 7/8) gaat dit in overleg en
met goedkeuring van de ouders en de leerkracht. (zie lijst in map)
De gedragscode, omgangsregels, pestprotocol die gelden op school, gelden ook tijdens de TSO.

Financiën.
Voor kinderen die gebruik maken van de TSO moeten kaarten worden gekocht. De TSO beurten worden op de TSO kaart
bijgehouden en blijven op school liggen. Een TSO kaart voor 10 keer kost €15,- (20= €30,-) 30= €45,- (40=€60,-) en 50=€ 75,Er is een aparte rekening voor de TSO. Het geld van de TSO wordt gestort op rekeningnummer NL41RABO0113245556 ten
name van " TSO De Zaaier " onder vermelding van de naam van uw kind(eren).
De TSO coördinator legt jaarlijks verantwoording af middels een financieel jaaroverzicht aan de penningmeester OC.
De oudergeleding van de MR beslist mee over de organisatie en de financiën op basis van instemmingsrecht.
De penningmeester OC controleert (of laat controleren) na afloop van het boekjaar de kas -en bankboeken die door de TSO
coördinator worden beheerd. Voor een kind dat schade aanricht zijn in eerste instantie de ouders aansprakelijk, laat die
verzekering het afweten, biedt de WA-verzekering van de school mogelijk secundaire dekking.

Procedure gedragsproblemen kinderen tijdens TSO.
De ouders die de TSO taak verzorgen doen dit om de school te helpen met het uitvoeren van de verplichte taak om te
voorzien in TSO mogelijkheden. De ouders krijgen hiervoor een kleine onkostenvergoeding. We zijn erg blij met deze TSO
ouders, indien we de TSO moeten gaan uitbesteden aan een externe partner zal het te betalen ouderbedrag voor TSO meer
dan verdubbeld gaan worden. Een niet wenselijke stap.
TSO ouders mogen een kind verbaal corrigeren als hij/zij; niet luistert, de afspraken niet nakomt, grof taalgebruik heeft,
uitdagende gedrag vertoond enz. enz. Niets bijzonders: we praten hier over een normale correctie van een leerling.
Indien een leerling toch doorgaat kan er een 2e correctie komen, door dezelfde en/of een andere TSO ouder van die dag.
Bij een 3e keer zal er worden vermeld dat dit de laatste correctie is. Indien dit niet voldoende is zal de directeur worden
ingeschakeld. (Bij zijn afwezigheid het 2e MT lid Juf Rianne)
De directeur zal een gesprek met de leerling gaan voeren over het gedrag. Ook zal de directeur de ouders en coördinator
inlichten over dit gesprek. Gelukkig zal de uitkomst van dit gesprek in de meeste gevallen voldoende zijn.
Mocht er echter een negatieve voortgang zijn van het ongewenste gedrag dan kan de directeur de leerling (d.m.v. het
verstrekken van een gele kaart) een week lang de toegang tot TSO ontzeggen.
In uiterste gevallen ook een (rode kaart) maand ontzegging TSO en/of definitieve ontzegging voor het betreffende
schooljaar.

