Regels Tussenschoolse Opvang ( TSO)
Binnen
- Het digitaal schoolbord en de computers worden niet door de leerlingen gebruikt
- De leerlingen blijven in de klas, spelen niet in de gangen
- Film kijken i.o.m. leerkracht. Leerkracht keurt film goed en zet digibord aan
- Leerlingen kunnen spelletjes doen, tekenen, e.d. Geen balspellen in de klas
- De overblijf medewerker controleert of alle materialen zijn opgeborgen
- De overblijf medewerker heeft korte overdracht met de leerkracht
- Om 13.00u is het lokaal weer netjes en begint de leerkracht met de les
- Verder gelden de gewone schoolregels met betrekking tot rennen, fysieke spelletjes,
schelden, wc gebruik, ruzie maken e.d.
Algemeen
- I.g.v. slecht weer wordt door de TSO bepaald of er buiten gespeeld wordt
- Op beide locaties worden de kinderen door de leerkracht om 12.15u naar buiten
gebracht m.u.v. de kleutergroepen.
 Er wordt in het Frederikspark niet in de bosjes gespeeld
 Er wordt op de Dreef niet op het grasveld gespeeld
 Kinderen hebben hun telefoon al om 8.30 uur ingeleverd. Het is dus niet mogelijk
dat kinderen in de pauze telefoneren en /of filmpjes maken.
 Om 13.00 uur staan de kinderen weer in de rij en worden opgehaald door de
leerkracht
Regels en maatregelen voor binnen en buiten
- Wanneer er regels worden overtreden, lost de overblijf medewerker dit op.
- Wanneer een leerling brutaal, onbeschoft o.i.d. tegen een overblijfmedewerker is,
volgt een zogenaamde time-out: leerling wordt 5 minuten bij een boom neergezet.
De naam van de leerling wordt genoteerd door de overblijfmedewerker. Wanneer dit
2x in 1 week plaatsvindt, volgen er sancties en worden ouders geïnformeerd door de
leerkracht. Een sanctie kan zijn; een aantal dagen binnen blijven.
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Bij een zware overtreding van de regels, begeleidt de medewerker het kind naar het
schoolgebouw en draagt het over aan de leerkracht, er volgt een gesprek met de
directeur en de ouders worden geïnformeerd. Het kan dan zijn dat de school het
kind, voor maximaal een week per gebeurtenis, de toegang tot de TSO ontzegt. De
leerling moet dan thuis eten, na overleg met de ouders.
- Een overdracht van overblijfmedewerker naar leerkracht is noodzakelijk wanneer een
kind zich niet goed gedragen heeft. Tevens meldt de overblijf medewerker of het
voorval is opgelost of dat verder actie nodig is.
- Bijzonderheden over de leerlingen of speciale afspraken die gemaakt zijn door de
leerkracht, worden gemeld aan Marco en/of Maria Elena via de mail.
Contactpersoon kleutergroepen en de groepen 3: Maria Elena
Contactpersoon groepen 4, 5 t/m 8: Marco.
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