
   

 

 

 

 

Afspraken tijdens TSO, ingangsdatum 28 mei 2018 

Hoe en waar afmelden? 
Groep Tijd Locatie 

1/2A&B 12.00 uur Bij TSO medewerker die hen ophaalt in de klas. 

3 12.00 uur Bij TSO medewerker die hen ophaalt in de klas. 
4 12.00 uur Bij TSO medewerker die hen ophaalt in de hal van de 

buitenklas. 
5 12.00 uur Bij TSO medewerker die hen ophaalt in de hal van de 

buitenklas. 
6 12.00 uur Bij de trap. 

7 12.00 uur Lokaal groep 8 
8 12.00 uur Lokaal groep 8 

 

Tijden van het eten voor alle groepen 

Groep Tijd Locatie 
1/2A&B 12.00 – 12.30 uur In de hal 

3 12.00 – 12.30 uur In de hal 
4 12.30 – 13.00 uur In de hal 

5 12.30 – 13.00 uur In de hal 
6 12.30 – 13.00 uur Lokaal groep 6 

7 12.00 – 12.30 uur Lokaal groep 8 

8 12.00 – 12.30 uur Lokaal groep 8 
 

Tijden van het buitenspelen voor alle groepen 

1/2A&B 12.30 – 13.00 uur 13.00 uur naar binnen 
3 12.30 – 13.15 uur  

4 12.00 – 12.30 uur, 13.00 – 13.15 uur 12.30 uur naar binnen 

5 12.00 – 12.30 uur, 13.00 – 13.15 uur 12.30 uur naar binnen 
6 12.00 – 12.30 uur, 13.00 – 13.15 uur 12.30 uur naar binnen 

7 12.30 – 13.15 uur  
8 12.30 – 13.15 uur  
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TSO medewerkers waar nodig? 
Groep Tijd Locatie en actie 

1/2A 
en 1/2B 

12.00 uur 2 medewerkers, 1 bij ieder kleuterlokaal. Kleuters die 
overblijven noteren in klapper, daarna meenemen 
naar de hal. TSO-medewerkers blijven in de hal. 

3 12.00 uur 1 medewerker die de leerlingen die overblijven ophaalt 
in de groep, daar noteert in de klapper wie er 
overblijven en daarna de leerlingen meeneemt naar de 
hal. TSO-medewerker blijft in de hal. 

4 en 5 12.00 uur 2 medewerkers die de leerlingen die overblijven 
ophalen in de hal van de buitenklas. Daar wordt 
genoteerd in de klappers wie er overblijven. Daarna 
lopen zij gezamenlijk naar het plein waar de leerlingen 
spelen tot 12.30 uur. De TSO-medewerkers blijven ook 
op het plein. 

6 12.00 uur Melden bij de TSO-medewerker die op de trap zit. 
Daarna kunnen de leerlingen naar buiten.  

7 en 8 12.00 uur Melden bij de TSO-medewerker die naar het lokaal van 
groep 8 komt. Dit is de TSO-medewerker dit eerst 
groep 6 aanmeld. TSO-medewerker pendelt tussen 
lokaal groep 8 en de hal. 

Conclusie: 6 medewerkers nodig voor de klassen. 2 medewerkers nodig voor 
extra opvang in de hal en op het plein. Totaal 8 medewerkers. 4  binnen, 4 
buiten. 

 

 Alle TSO-medewerkers dragen buiten felgekleurde hesjes. 

 De leerlingen uit groep 4 en 5 hangen de jassen bij groep 8 aan de 

kapstok. 

 Bij heel slecht weer blijven groep 4, 5 en 6 om 12.00 uur binnen en eet 

groep 5 bij groep 6 in het lokaal en groep 4 eet bij groep 8 in het lokaal.                                           

 Tijdens het eten zit iedereen aan tafel. 

 Er wordt in de school gesproken met een liniaalstem. 

 Er wordt gelopen in de hal. 

 Fietsen en karren worden gebruikt door de leerlingen uit groep 1 t/m 3. 

 Het voetballen gebeurt in de voetbalkooi. 

 Scheppen en harken worden gebruikt in de zandbak. 

 Er wordt geen gebruik gemaakt van kleine touwen.  

 Het zand blijft in de zandbak. 

 Als je naar de wc moet terwijl je buiten bent, meld dit even aan een TSO-

medewerker. 



 We gaan met elkaar om zoals we zelf behandeld willen worden. 

 We luisteren naar de overblijfkrachten. Lukt dit niet, dan halen we de juf 

of de meester erbij.  

 Om 13.00 uur gaan de leerlingen uit groep 4, 5 en 6 weer naar buiten.    

 Om 13.00 uur gaan de leerlingen uit groep 1 en 2 weer naar binnen en 

verzamelen zich op de trap. Zij worden teruggebracht naar de klas. 

 Kinderen die niet overblijven mogen vanaf 13.05 uur weer op het 

schoolplein. Het team loopt dan buiten. 

 


