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Inleiding
Voor jullie ligt het draaiboek dat alle informatie bevat rondom de tussenschoolse
opvang (TSO) op Sinte Maerte. Het draaiboek is gemaakt om de afspraken rondom
de TSO in het kader van de veranderende schooltijden helder te maken. Aan bod
komen het weekrooster, het schema dat we hanteren voor het buiten spelen, de
gedragsafspraken die we hebben, wat we doen bij slecht weer, hoe we de lunch zien
en wat we verwachten van de overdracht.

Weekrooster
Bij het andere schooltijdenrooster gaan we uit van het model met de vrije
woensdagmiddag. Op deze woensdagmiddag blijven de kinderen dus niet over op
school. Dit betekent dat we de volgende lestijden hanteren.

Maandag

8.30 - 14.30 u.

Dinsdag

8.30 - 14.30 u.

Woensdag

8.30 - 12.30 u.

Donderdag

8.30 - 14.30 u.

Vrijdag

8.30 - 14.30 u.

Spelen
De school heeft 28 groepen:
-

8 groepen 1-2
4 groepen 3
4 groepen 4
3 groepen 5
3 groepen 6
3 groepen 7
3 groepen 8

De 28 groepen worden verdeeld over de volgende 3 blokken en pleinen
Indeling
groepen
Kleuterplein

Blok 1
11.30 - 12.00 u

Blok 2
12.00 - 12.30 u.
1-2 A, B en C

Blok 3
12.30- 13.00 u.

Doelenplein

6A. B en C

Kerkplein
Dobbelsteen

7A, B en C (op di.
en vrij.)
8A, B en C (op
ma. en don.)

PB-veld

7A, B en C (ma.
en don.)
8A, B en C (di. en
vrij.)

1-2 D, E en F

3 A, B, C en D

1-2 G en H

4 A, B, C en D*
5 A, B, C en D*

*) Na de herfstvakantie, de kerstvakantie, de voorjaars- en meivakantie wisselen de
groepen 4 en 5 van plein.

Spelondersteuning Sport BSO Flekss
Per blok is er 1 extra spelbegeleider vanuit Flekss Sport BSO die helpt met het
begeleiden van een spel bij de kinderen. In blok 1 is dat op maandag bij groep 6 en
op de andere dagen is ze bij 7 en 8 op het Pottenbakkersveld. In blok 2 begeleidt
Mees de kleuters bij spel op het Kerkplein. Tijdens blok 3 is Mees aanwezig bij de
groepen 5.

Rouleren
De kleuterbouw zal in een paralleloverleg afstemmen hoe ze gaan rouleren, zodat
alle kinderen een keer op alle pleinen kunnen spelen. In blok 3 spelen de groepen 5
bij de Dobbelsteen. We gaan kijken hoe dit gaat en in overleg kunnen we hierin na
de herfstvakantie aanpassingen doen

Verdeling TSO-medewerkers Kober
Begeleiding

Blok 1
11.30 - 12.00 u.

Kleuterplein
Doelenplein

Blok 2
12.00 - 12.30 u.

Blok 3
12.30 - 13.00 u.

3 medewerkers
3 medewerkers

Kerkplein
Dobbelsteen

3 medewerkers

PB-veld

3 medewerkers

3 medewerkers

3 medewerkers

3 medewerkers

3 medewerkers
3 medewerkers

De blokken zoals ze hierboven zijn ingevuld gaan over het buiten speelmoment. Dit
betekent dat in blok 1 van 11.30 tot 12.00 u. buiten wordt gespeeld, in blok 2 van
12.00 tot 12.30 u. en in blok 3 van 12.30 tot 13.00 u. Bij het buitenspelen zijn
normaal gesproken altijd drie medewerkers van Kober, één pedagogisch
medewerker en twee vrijwilligers.
Het moment waarop de groepen lunchen wordt per parallel naar eigen inzicht
bepaald. Uiteraard goed afgestemd op het lesrooster. Tijdens het spelen hebben de
leerkrachten pauze en lunchen zij in de teamkamer. Alleen in uiterste gevallen
mogen zij gestoord worden. Als er problemen zijn met bepaalde kinderen dan
worden die in principe altijd opgelost door de TSO medewerkers. Wel wordt het
meegenomen in de overdracht van de klas. Bij droog weer gaan alle kinderen buiten.

Aanpak TSO-medewerkers
We verwachten van de TSO-medewerkers een aanpak zoals wij die als leerkrachten
ook voorstaan. Hierbij gaan we uit van de volgende afspraken.
-

We communiceren op een positieve manier met de kinderen
We maken buitenspeelafspraken die gelden voor de nieuwe schoolpleinen.
Deze gelden tevens voor de TSO.
Tijdens het begeleiden is sprake van een actieve houding, waarbij de
medewerkers contact maken met de kinderen en rondlopen op het plein.
We maken zo min mogelijk gebruik van de telefoon
Als er zich grote problemen voordoen met kinderen dan worden deze bij het
overdrachtsmoment gemeld bij de leerkracht
De TSO-medewerkers zorgen waar mogelijk voor een activiteitenaanbod
tijdens het buiten spelen. Bij de kleuters maken zij gebruik van de
buitenspeelmaterialen die door de kleuterleerkrachten op het plein zijn
achtergelaten. Dit betekent ook dat er alleen in de zandbak gespeeld kan
worden als de zandbakspullen buiten klaar liggen

Gedragsafspraken kinderen
De kinderen houden zich bij het buiten spelen aan de volgende afspraken.
● De kinderen praten op een respectvolle manier tegen de TSO-medewerkers
● De kinderen gaan zuinig om met de materialen en speeltoestellen.
● Als kinderen naar het toilet willen dan vragen zij dit en gebruiken ze de
daartoe bedoelde toiletunit. Een jongen en een meisje per klas tegelijk. Om dit
in de gaten te houden is het goed dat één medewerker bij de deur staat die de
kinderen hier een rij laat maken en pas een kind naar binnen laat als er een
ander kind naar buiten komt.
● De kinderen blijven bij het buiten spelen op het schoolplein en gaan niet naar
de eigen klas
● De kinderen spelen op een fijne manier samen en houden handen en voeten
bij zichzelf
● zie ook gedragsafspraken van de school (vakgroep SEO)

Regenachtig weer
Mocht het regenachtig weer zijn dan beslist de directeur (of iemand van het
kernteam) of de kinderen binnen moeten blijven. Deze communicatie vindt plaats via
de groepsapp van Sinte Maerte. De directeur zorgt ook voor de communicatie met
Kober.
Alle kinderen blijven dan in het lokaal van hun eigen groep. Een TSO-medewerker
zal de groep dan gedurende het binnen spelen begeleiden. Voor de invulling van het
binnen spelen kunnen de medewerkers terugvallen op het volgende aanbod. In
groep 1-2 t/m 4 zijn er kratten met daarin spelletjes en materialen voor de kinderen.
Ook voor de groepen 5 t/m 8 zijn er kratten met spelletjes en materialen. Daarnaast
mogen de kinderen van deze groepen via één van de chromebooks uit de karren een
filmpje kijken. Per parallel is er een leerkracht die dit regelt in geval van slecht weer.
Stem dit zelf per parallel met elkaar af. Mocht het zo zijn dat een leerkracht toch
binnen wil blijven met zijn groep op het moment dat er wel buiten gespeeld wordt.
Dan vangt de leerkracht zelf zijn groep op en communiceert hij of zij dit ook naar de
betreffende begeleider van Kober.

Lunch
De begeleiding van de lunch is in handen van de leerkrachten zelf en vindt in de klas
plaats. We gaan ervan uit dat de lunch een sociale activiteit is waarbij de kinderen
even kunnen ontspannen en met elkaar kunnen praten.
Afspraken:
● De lunch start met 5 minuten rustig eten.
● Na de eerste 5 minuten mag de klas een educatief filmpje kijken. Uiteraard is
een andere invulling dan iets op het digibord kijken ook mogelijk.
● Kinderen die klaar zijn mogen een spelletje doen, even tekenen of iets anders
dat goed past.
● Het gebruik van devices blijft beperkt tot de lestijd.
● Het beleid van de school is erop gericht dat onze kinderen een gezonde lunch
meenemen. De leerkracht in de klas schenkt wat dit betreft vooral aandacht
aan het promoten van een gezonde lunch en benoemt vooral voorbeelden van
goed gedrag.
● De kinderen mogen geen snoep, maar wel een gezonde koek of snack.
● De kinderen nemen hun drinken mee in hun drinkbeker.

Overdracht
Om de rust in het gebouw zo veel mogelijk te garanderen brengen de leerkrachten
hun groep zelf naar buiten. Zij kunnen hier eventuele bijzonderheden aan de TSOmedewerker doorgeven. Hierbij willen we ook afspreken dat de leerkracht voor zijn

groep uitloopt. De kinderen zijn tijdens het lopen, geheel conform de schoolafspraak,
op de gang stil. Het verdient extra aandacht om te stellen dat de pauzetijd van de
leerkracht ingaat op het moment zoals dat in het schema staat. Om zo min mogelijk
tijd te verliezen, is het dus slim om 3 minuten voordat de buitenspeeltijd aanvangt
met je groep naar beneden te gaan.
Na de buitenspeeltijd halen de leerkrachten hun groep zelf op, op de afgesproken
plaats. Leerkrachten die hun kinderen op het Kerkplein ophalen, pikken ze op voor
de groepen 4, de groepen die op het Doelenplein spelen worden voor de
directieruimte opgehaald, de groepen die op de Dobbelsteen buiten spelen halen de
kinderen bij de Doelenpoort op (hier worden ze ook weggebracht bij de aanvang van
het buiten spelen) en op het Kleuterplein worden de kinderen gewoon op het plein
zelf opgehaald door de leerkracht.
Let op: In verband met opstoppingen in de gangen is het belangrijk dat een groep
pas naar binnen gaat als als de groepen die nog buiten gaan spelen op hetzelfde
plein ook daadwerkelijk al buiten zijn.
Indien nodig vindt er een korte overdracht plaats tussen de TSO-medewerker en de
leerkracht. Bij regenachtig weer vindt de overdracht in de klas plaats.

