
 

 

 

TSO HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

April 25, 2017 

Opgesteld door: TSO team 

 

Huishoudelijk  
 

 

Beschrijving werkzaamheden, afspraken en competenties vrijwillige TS0-medewerker. 
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Huishoudelijk Reglement TSO 

Omgeving: 

• De vrijwillige TSO-medewerker heeft geen eindverantwoordelijkheden. De TSO-

medewerker draagt wel de verantwoordelijkheid voor de eigen groep. Er is geen sprake 

van een werkgever/werknemer verhouding tussen de vrijwillige TSO-medewerker, TSO-

coördinator, directie en/of oudervereniging. 

• De vrijwillige TSO-medewerker voert haar/zijn taken uit binnen de bepalingen van het 

TSO-reglement. 

 

Werkzaamheden: 

De vrijwillige TSO-medewerker is uitsluitend dan wel in hoofdzaak belast met de navolgende 

taken: 

• Het mede zorgdragen voor het welzijn van de kinderen die gebruik maken van de TSO. 

• Het mede toezicht houden. 

• Het aanvinken van de overblijflijsten. 

• Het mede zorg dragen voor de ruimte en het speelmateriaal. 

• Het uitvoeren van lichte huishoudelijke taken, welke voortvloeien uit de verzorging voor 

de kinderen, de ruimte en het speelmateriaal. 

• Handelend optreden bij ongelukjes/ ongevallen. 

• Het deelnemen aan relevante overlegmomenten. 

 

Afspraken: 

* Mocht je verhinderd zijn op je vaste overblijf dag, dan dien je zelf voor vervanging te zorgen. 

Dit gaat via de groepsapp of via de TSO-coördinators. 
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Contacten: 

De contacten die voortvloeien uit de vrijwilligerswerkzaamheden betreffen interne contacten 

met kinderen, andere vrijwillige TSO-medewerkers, de TSO-coördinator, ouders en leerkrachten. 

 

Kennis en vaardigheden: 

• Alle TSO-medewerkers krijgen een introductie door de TSO-coördinator. Op termijn kan 

het volgen van diverse cursussen tot de mogelijkheden behoren, afhankelijk van het 

bestuurlijk beleid van de stichting Fluvium. 

• Ervaring in de omgang met kinderen. 

• Enige kennis m.b.t. veiligheid, hygiëne, ergonomie, ziekte en ongevallen, EHBO-

vaardigheden, enige kennis van verschillende eetgewoonten binnen verschillende 

culturen en religies, omgaan met voedingsvoorschriften en medicijngebruik. 

• Kennis van eventuele toepassing van elementaire opvoedingsprincipes. 

• Kennis van eigen normen en waarden, aanleg, sociaal milieu en culturele omgeving en de 

invloed daarop door eigen handelen. 

• Kennis van verschillende ontwikkelingskenmerken en ontwikkelingsfasen van kinderen. 

• Kennis van diverse spelmogelijkheden en spelmaterialen. 

 

Gedragskenmerken: 

• Begeleiden (groepsproces op positieve manier beïnvloed, emotioneel veilige en 

ontspannen sfeer in de groep creëren). 

• Ondersteunen (van kinderen en activiteiten). 

• Stimuleren (van kinderen tot gelijkwaardige deelname in groep, van onderlinge relaties 

en betrokkenheid in groep, van kinderen om respect voor elkaar te tonen). 

• Communiceren (effectief en actief verbaal en non-verbaal, actief luisteren naar 

kinderen). 

• Inlevingsvermogen (observeren van kinderen, inschatten van benodigde verzorging).  

• Pedagogisch handelen (in relatie tot individueel kind en groep). 
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• Problemen oplossen (signaleren van en adequaat reageren op opvallend en afwijkend 

gedrag bij kinderen, hanteren van conflictsituaties tussen kinderen onderling). 

Werving: 

Vrijwillige TSO-medewerkers worden in eerste instantie geworven onder de ouders van de 

kinderen van de school. Eventueel kan hiervan worden afgeweken, maar alleen na overleg met 

de TSO-coördinators. 

Verlenen, ontheffing en beëindigingen van taak of functie: 

Aangezien het hier niet gaat om (vaste) dienstverband kunnen we niet praten over een 

“aanstelling”, “baan” of “ontslag”, vandaar bovenstaande bewoordingen. 

 

Verlenen van een taak of functie 

• De TSO-coördinator kan TSO-medewerkers een aanvullende taak geven binnen de TSO-

organisatie. 

• Voor nieuwe TSO-medewerkers geldt een proefperiode van (ten hoogste) twee 

maanden, waarin door één van beide partijen alsnog van de samenwerking kan worden 

afgezien. 

Ontheffing 

• Indien gedrag, houding of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven, heeft de 

TSO-commissie het recht een TSO-medewerker geheel of gedeeltelijk te ontheffen van 

een taak/functie binnen de TSO-organisatie. Dit alleen nadat schriftelijk en met 

vermelding van reden van dit voornemen, aan betrokkene, melding is gemaakt en hoor- 

en wederhoor heeft plaatsgevonden. 

• In geval van ontheffing dienen alle nog te vorderen vergoedingen, indien van toepassing, 

onmiddellijk en volledig door de TSO-organisatie aan betrokkene te worden voldaan. 

Beëindigen 

• Een ieder die een taak/functie binnen de TSO-organisatie wenst te beëindigen wordt 

gevraagd dit tijdig kenbaar te maken zodat de leiding voor vervanging kan zorgen. Er 

geldt een opzegtermijn van 1 maand. 

• In geval van ontheffing of beëindiging zullen alle nog te vorderen vergoedingen, daar 

waarvan toepassing, onmiddellijk en volledig door de TSO-organisatie worden voldaan. 
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Algemene slotbepalingen 

• Daar, waarin dit huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bevoegd gezag. 

• In die gevallen worden eventuele wijzigingen toegevoegd en worden alle medewerkers 

binnen de TSO-organisatie hiervan op de hoogte gebracht. 

• Gestelde regels in dit Huishoudelijk Reglement dienen door elke betrokkene te worden 

opgevolgd. 

• Alle medewerkers binnen de TSO-organisatie worden op de hoogte gesteld van dit 

Huishoudelijk Reglement. 

• Een ieder met een taak of functie binnen de TSO-organisatie wordt geacht, met het 

accepteren van deze taak of functie, genoemde regels te onderschrijven. 

• Praktische regels en afspraken voor leerlingen en ouders zijn vastgesteld in de 

informatiebrief TSO, welke bij aanmelding wordt uitgereikt. 

 

Gebruik van de ruimte tijdens de TSO 

Overblijfruimte voor groep 1 t/m 8 

Klaarzetten voordat de kinderen komen of opgehaald wordt. 

* Afvalbakjes op de tafels zetten. 

* Pakjes drinken uit de koelkast halen voor de kinderen die daar drinken in hebben staan. 

 

Als om 12:00 uur de niet-overblijfkinderen naar huis gaan, worden de overblijfkinderen uit groep 

1 /2 opgehaald, de overige kinderen komen zelfstandig. 

Alle kinderen gaan aan de tafels zitten en bij een te kort aan zitruimte worden er losse stoelen bij 

geschoven. 

De kinderen pakken hun lunch en drinken uit de tas en gaan zitten om te eten.  

De tassen worden op de grond gezet. 

Waar hulp nodig is gaan de overblijfmoeders een handje helpen (broodtrommel openmaken, 

rietje in het pakje drinken stoppen of een dop losdraaien). 

De kinderen eten eerst hun brood, en daarna pas hun lekkers. 

 

Aan de hand van de overblijflijst die in het kastje ligt, wordt aangegeven welke kinderen er 

aanwezig zijn en ook de overblijfmoeders vullen hier hun naam in en de aantal kinderen die zij 

zelf bij zich hebben in.  
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Tijdens het eten wordt er zo min mogelijk gelopen, ook wordt er niet geschreeuwd, praten mag 

natuurlijk wel. Alleen voor dringende vragen zoals toiletbezoek mag gelopen worden. 

Als de meeste kinderen klaar zijn (tegen 12:20 uur) worden de kinderen verzocht even stil te zijn 

en te luisteren, eventueel d.m.v. handenklappen of het stiltegebaar. 

 

Nu kan “het praatje” gehouden worden. 

Punten die aan de orde kunnen komen: 

• Alle spulletjes weer in de tas doen. 

• Snoepje komen halen. 

• Niet rennen in de gang. 

• De kleintjes er even aan herinneren om naar de WC te gaan. 

• Tas opruimen en de jas aantrekken en naar buiten gaan. 

• Als het geregend heeft: NIET in de plassen lopen. 

• De kinderen die nog niet klaar zijn met eten, blijven zitten en eten hun eten op. 

• Bij binnenspelen: De tassen opruimen en terug in het overblijflokaal komen. 

Eén TSO-medewerker blijft binnen en de andere gaat met de kinderen mee naar buiten. 

De TSO-medewerker die binnen blijft, leegt de afvalbakjes, maakt de tafels schoon en veegt het 

lokaal aan, zodat alles schoon is. Daarna zullen de trage eters ook klaar zijn en kunnen dan ook 

naar buiten. 

Bij een kleine groep kinderen (één TSO-medewerker), wachten de kinderen, of helpen zij mee 

met opruimen en schoonmaken. Daarna met z’n allen naar buiten. 

Het speelmateriaal uit het schuurtje of vanuit de TSO speelgoedbak mag gebruikt worden om 

mee buiten te spelen. 

 

Om 12.45 uur is het tijd om weer naar de juf te gaan. Het TSO speelgoed wordt in de bak gedaan 

en naar binnen gebracht, het speelgoed uit het schuurtje wordt ook weer terug gezet. Daarna 

gaan alle kinderen naar binnen en naar hun eigen klas. 

Eventuele ongelukjes, ruzies en opvallend gedrag kunnen nog even gemeld worden aan de juf. 

 

Eventueel kunnen opmerkelijke zaken nog in een logboek (schriftje in het kastje in het postvak) 

ingeschreven worden. Dit kan voor ouders, juffen of collega TSO-medewerkers erg makkelijk zijn. 
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Als het weer het niet toelaat buiten te spelen, blijven alle kinderen in de TSO-ruimte. 

Er kan speelgoed, spelletjes en/of kleurmateriaal uit de kast gehaald worden. 

Rest er weinig tijd dan kan er een gezamenlijk verhaal verteld worden of een raad spel. 

Om 12.45 uur wordt er gezamenlijk weer opgeruimd en volgt de bovengenoemde procedure 

(iedereen naar eigen klas). 

Alle gebruikte spullen worden weer teruggezet.  

Tot slot: Bij het verlaten van het lokaal het licht uitdoen, controleren of de ramen dicht zijn en de 

verwarming op stand 2 staat. 

 

 

De overblijflijst en de financiële afhandeling. 

De lijst wordt gebruikt voor registratie van aanwezigheid bij het overblijven én voor het 

aanmaken van incasso’s 

Op de lijst staan namen van alle kinderen in alfabetische volgorde van de achternaam per dag 

dat ze vast overblijven. 

Achter hun naam zet je een X bij aanwezigheid. Als er een kind ziek is meld je dit achter zijn/haar 

naam. Als er een kind in de leerlingenraad zit op een bepaalde dag, dan vermeld je dit ook achter 

zijn/haar naam. Wanneer een kind niet overblijft de naam door halen. 

Onder de namen zijn nog enkele lege vakken om daar nog extra kinderen in op te schrijven. 

Onderaan moeten het totaal aantal overblijvers ingevuld worden (zonder eigen kinderen). 

In geval van ontruiming van de school kunnen de lijsten gebruikt worden om te controleren of 

alle kinderen op de verzamelplek aanwezig zijn. Dit zal elders toegelicht worden. 

De TSO coördinators zorgen ervoor dat ca. 1 x per 2 maanden (van vakantie tot vakantie) alle 

overblijfmomenten, kind voor kind, worden opgeteld. Dit wordt handmatig in een spreadsheet 

ingevoerd en daarna handmatig in het incasso-adresboek van de Rabobank ingevoerd. Dan kan 

er opdracht tot incasseren gegeven worden. Het is dus belangrijk dat de lijsten niet zoek raken 

en juist ingevuld worden. 

Als er twijfels zijn bij het invullen van het spreadsheet kan aan de hand van het eindtotaal nog 

gereconstrueerd worden of het kind wel/niet overgebleven heeft.  
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Contante betalingen worden genoteerd op het overblijfformulier. 

Los overblijven kost 1,75 per keer per kind. Het geld kan in het geldkistje in de overblijfkast. 

Het kan voorkomen dat er een machtigingsformulier retour komt. Deze graag in de kast leggen in 

het postvak. Graag even in het logboek vermelden 

 

Protocol Ongevallen 

Bij grote ongevallen wordt het leerkrachtenteam gewaarschuwd. 

De aanwezige BHV’ers* verlenen assistentie. 

Voor kleine ongelukjes wordt gebruikt gemaakt van de spullen uit de verbandtrommel**, in het 

kastje boven het aanrecht in het overblijflokaal. De inhoud hiervan wordt regelmatig 

gecontroleerd. De leerkracht dient persoonlijk op de hoogte gebracht te worden van het voorval. 

Bij een ongeval wordt altijd een BHV ’er/EHBO’er geraadpleegd. In zeer ernstige situatie wordt 

onmiddellijk 112 gebeld. Er dient altijd een overblijf- of leerkracht bij het kind te blijven. 

De BHV ‘er/EHBO’er die hulp verleent coördineert de huisarts of 112 te bellen en/of ouders in te 

lichten. Gebruik bij voorkeur een draadloze telefoon, zodat er antwoord gegeven kan worden op 

vragen van bijv. de huisarts. Licht ook de leerkracht in. 

Naderhand wordt er online een incidentenformulier ingevuld. 

Bij ingrijpende en emotionele gebeurtenissen kan, in overleg met de schoolleiding, 

slachtofferhulp worden ingeroepen. 

*BHV’ers 

Dit zijn de leerkrachten die op het formulier aan de binnenzijde van het keukendeurtje hangt, 

met achter hun naam BHV 

**verbandtrommel: 

Pleisters, schaar, Betadine zalf, vallen en stotenzalf, steriele gaasjes en leukoplast. 

Cold-pack in het vriesvak in de lerarenkamer 

Handdoekjes en washandjes in kastje boven het aanrecht TSO-lokaal. 
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Protocol m.b.t. vermissing van een kind 

Onderneem de volgende stappen indien een kind niet aanwezig is en er volgens de lijst wel zou 

moeten zijn. 

1. Vraag aan de leerkracht of het kind aanwezig was, misschien weten klasgenootjes of 

broertjes/zusjes waar het kind is. 

2. Laat leerkracht naar de ouders bellen. 

 

 


