
TUSSENSCHOOLSE OPVANG ’T KASTEELTJE  
 
INLEIDING  
De tussenschoolse opvang vindt plaats in een sociaal klimaat dat aansluit bij de school: tijdens het overblijven zullen dan ook zoveel als mogelijk dezelfde regels, 
normen en waarden gehanteerd worden als onder schooltijd. De lunch wordt gezien als een rustmoment voor de kinderen en daarom zal hier ook de tijd voor 
worden genomen. Kinderen eten aan een gedekte tafel en smeren, indien nodig met hulp, zelf hun brood. Daarbij is steeds de keuze uit verschillende belegsoorten, 
drinken en kunnen kinderen groente of fruit en peperkoek of beschuit als aanvulling op de lunch kiezen. Na de lunch is er tijd voor spel en ontspanning waarbij 
gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die op de school zijn, gezien de binnen- en/of buitenspeelruimte. 
Wij streven er naar, indien mogelijk, steeds dezelfde overblijfkrachten op dezelfde dag in een groep te plaatsen. Zo leren de overblijfkrachten en kinderen elkaar 
beter kennen, wat het overblijven meestal ten goede komt. 
Wij hopen via deze website op de meest voorkomende vragen een antwoord te geven. Mocht u toch nog vragen hebben, kunt u altijd op uw school terecht of contact 
met ons opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, Jennie Tasseron 
 

                                                        
 
BEREIKBAARHEID  
Voor het aan- en afmelden van kinderen die al een contract hebben bij de TSO kunt u de organisatie van de TSO altijd per email bereiken. Let u op dat u wijzigingen 
voor een specifieke dag altijd voor 11.00u op die dag aan ons laat weten. Tot 11.00u wordt de mail gecontroleerd en doorgegeven aan de TSO-coördinator op uw 
school. Telefonisch zijn wij het best bereikbaar tussen 09.00u en 11.00u. Indien wij niet in de gelegenheid zijn uw gesprek aan te nemen, kunt u gerust het 
antwoordapparaat inspreken. Ook deze wordt door ons voor 11.00u afgeluisterd, en wijzigingen worden doorgegeven. 

• tso@t-kasteeltje.nl  
• 073-6841160 [2] of  0682851655  tso de kleine beer 

U kunt dit telefoonnummer alle werkdagen tussen 08.30 en 18.00u bellen maar wij  
zijn het best bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen  
09.00 - 11.00 / 13.30 - 14.30 

 
AANMELDEN, CONTRACTVORMEN EN OPZEGGING  
Aanmelden 
Nadat het inschrijfformulier is geretourneerd aan de TSO, is het kind (c.q. kinderen) aangemeld.  
Het formulier kan op school bij de kinderopvang ingeleverd worden of naar het postadres gestuurd worden. Het contract tussenschoolse opvang wordt opgemaakt 
zodra uw gegevens bij ons kantoor bekend zijn. Het contract wordt daarna naar u opgestuurd of via school aan uw kind meegegeven.  
Op de contractbevestiging staat vermeld op welke dagen wij uw kind(eren) verwachten. Het contract loopt tot het einde van het schooljaar, voor het nieuwe 
schooljaar gaan wij uit van dezelfde dagen, tenzij u aangegeven heeft dat de dagen in het nieuwe schooljaar gaan veranderen. Dan nemen wij die veranderingen 
mee in de contractbevestiging voor het nieuwe schooljaar. Indien het inschrijfformulier ingevuld is voor flexibele opvang bent u geregistreerd als gebruiker en 
ontvangt u geen contractbevestiging. Op het moment dat u gebruik gaat maken van de tussenschoolse opvang, worden de dagen geregistreerd en wordt het bedrag 
wat u verschuldigd bent automatisch geïncasseerd. 
TSO  op vaste dagen 
U kunt op het inschrijfformulier kiezen voor tussenschoolse opvang op vaste dagen. Uw kind staat dan automatisch op alle dagen voor het hele schooljaar 
genoteerd, zodat de leerkracht van uw kind en de overblijfkrachten weten dat uw kind op die dag overblijft. U hoeft hier dus de rest van het schooljaar niets meer 
voor te doen. Bij ziekte of afwezigheid vragen wij u dit door te geven (Zie Bij ziekte en afmelden hieronder) Als u een contract heeft voor vaste dagen en wil een dag 
ruilen kan dit ook. U stuurt dan een email of belt met de TSO (073-6841160 [2]).U geeft aan welke dag u graag wilt ruilen.  
TSO op flexibele dagen 
U kunt op het inschrijfformulier kiezen voor tussenschoolse opvang op flexibele dagen. U kind wordt geregistreerd als gebruiker en ontvangt u geen 
contractbevestiging. Op het moment dat u gebruik gaat maken van de tussenschoolse opvang, worden de dagen geregistreerd en wordt het bedrag wat u 
verschuldigd bent automatisch geïncasseerd. Bij iedere ingang waar u de school binnenkomt hangen inteken lijsten voor de flexibele opvang. Er zullen steeds voor 
twee weken intekenlijsten hangen waarop u kunt aankruisen op welke dag(en) uw kind(eren) gebruik maakt van de TSO. Natuurlijk kunt u de dagen ook telefonisch 
of per mail doorgeven. 
Extra afname TSO 
Als u heeft gekozen voor tussenschoolse opvang op vaste dagen, en u wilt een dag extra gebruiken kan dat. U geeft dat telefonisch of per email door, of vult de 
extra dag in op de lijsten die op school hangen. Zo weet de overblijfkracht dat uw kind die dag over moet blijven.  
Duur van het contract 
Het contract loopt tot het einde van het schooljaar, voor het nieuwe schooljaar gaan wij uit van dezelfde dagen, mits u aangegeven heeft dat de dagen in het nieuwe 
schooljaar gaan veranderen dan nemen wij die veranderingen mee in de contractbevestiging voor het nieuwe schooljaar.  
 
BIJ ZIEKTE EN AFMELDEN 
Als kinderen ziek zijn gaan ze niet naar school, vanzelfsprekend dan ook niet naar de TSO. Wij verzoeken u dringend altijd af te melden als kinderen niet naar de 
TSO gaan.  
Dit kan per mail  

• tso@t-kasteeltje.nl  
of telefonisch  

• 073-6841160 [2] voor 11.00u  
• Het directe 06-82851655 nummer van TSO de kleine beer 

 
 



BETALING - TARIEF 
De ouder ontvangt eenmaal per kalenderjaar een overeenkomst TSO, waarop het jaarbedrag vermeld staat. Bij een vast contract betaalt u € 3,- per keer overblijven, 
voor een flexibel contract is dat € 3,50 per keer. Het verschuldigde bedrag wordt per maand achteraf automatisch afgeschreven, middels automatische incasso.   
 
Bij flexibele opvang wordt u geregistreerd als gebruiker, u maakt dan gebruik van flexibele opvang. Flexibele opvang wordt ook automatisch per maand 
geïncasseerd over het gebruik van de afgelopen maand. Dit vindt plaats rond de 5de van iedere nieuw maand. 
   
BEGELEIDING TIJDENS DE TSO 
Vanuit ’t Kasteeltje komt er een coördinator voor de tso, tijdens de tso uren is de coordinator aanwezig. Wij streven er naar, indien mogelijk, steeds dezelfde 
overblijfkrachten op dezelfde dag in een groep te plaatsen. Zo leren de overblijfkrachten en kinderen elkaar beter kennen, wat het overblijven meestal ten goede 
komt. Door ziekmelding en/of een tekort aan overblijfkrachten kan het voor komen dat wij dit streven niet na kunnen komen.  
De overblijfkinderen worden in de klas overgenomen van de leerkracht. Per groep ontvangen we 10 tot 15 kinderen (indien groepen kleiner zijn worden ze 
samengevoegd).  De overblijfkracht gaat samen met de kinderen aan tafel zitten en eet met de kinderen mee. 
Kinderen smeren zelf brood, kleintjes worden geholpen door de overblijfkracht of grotere kinderen. Wij zorgen dat het brood voor de kleinste het eerste klaar is zodat 
zij ook tijd hebben om rustig te kunnen eten. Het eten wordt gezamenlijk gestart en beëindigd. Na de maaltijd ruimt de overblijfkracht samen met de kinderen de tafel 
op, zodat de ruimte weer netjes is. Na de lunch gaan de kinderen buiten of binnen spelen. Enkele overblijfkrachten gaan mee naar buiten, andere dragen zorg voor 
de binnen activiteit en het opruimen van de lunch. Tijdens het overblijven gelden dezelfde regels en afspraken met de kinderen als onder schooltijd in het 
speelkwartier.  
   
OVER DE LUNCH 
Inhoud van een lunch 
Alle producten die bijdragen aan een gezonde maaltijd, worden door de organisatie geleverd. Een lunch bestaat uit: 
• Bruinbrood 
• Boter 
• Hartig beleg 

o boterhamworst 
o snijworst 
o kipfilet 
o kaas 
o smeerkaas 
o leverpastei 

 

• Zoet beleg 
o jam 
o pasta 
o hagelslag 
o pindakaas 
o appelstroop 

• Drinken 
o Melk 
o Thee 
o Water 

 

• Keuze uit peperkoek of beschuit of 
rijstwafel. 

• Stukje fruit of rauwkost waarbij een keuze 
wordt gemaakt uit: 

o Appel 
o Komkommer 
o Tomaat 
o Wortel 

Afspraken tijdens de lunch 
De overblijfkinderen worden vanuit klas overgenomen en per groep ontvangen 10 tot 15 kinderen (indien groepen kleiner zijn worden ze samengevoegd). De 
overblijfkracht gaat samen met de kinderen aan tafel zitten en eet met de kinderen mee. 

• De tafels worden gedekt 
• De broodmaaltijd is een rust moment voor de kinderen 
• Er dient voldoende tijd aan te worden besteed, om deze rust te kunnen waarborgen.  

Kinderen smeren zelf brood, kleintjes worden geholpen door de overblijfkracht of grotere kinderen. Wij zorgen dat het brood voor de kleinste het eerste klaar is zodat 
zij ook tijd hebben om rustig te kunnen eten. Het eten wordt gezamenlijk gestart en beëindigd. Na de maaltijd ruimt de overblijfkracht samen met de kinderen de tafel 
op, zodat de ruimte weer netjes is. Na de lunch kunnen de kinderen kiezen tussen buiten of binnen spelen. Binnen worden er activiteiten aangeboden zoals 
knutselen, kleurplaten, tekenen, gezelschapsspelletjes e.d. 
   
 


