Beste ouders/verzorgers,
Sinds 1 november 2011 draagt Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ) zorg voor de
tussen schoolse opvang(TSO) op de Driemaster te Hasselt. Middels deze brief willen wij u
informeren over de gang van zaken op de TSO.
Doelstelling TSO:
Doelstelling van de TSO is de leerling de mogelijkheid geven om tijdens de lunchpauze te
lunchen en “bij te tanken” onder veilige omstandigheden.
Een goed georganiseerde TSO draagt bij aan een sluitende dagindeling voor kinderen en hun
ouders.
SKZ heeft met verschillende scholen in de regio een overeenkomst gesloten om de TSO uit te
voeren.
Wat is SKZ?
SKZ is een organisatie die op verschillende locaties in Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis diverse
vormen van opvang biedt: kinderopvang, voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang,
naschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk.
Medewerkers:
Op de TSO werkt minimaal 1 pedagogisch medewerker die wordt geassisteerd door een aantal
vrijwilligers. Uitgangspunt is dat er per 15 kinderen 1 overblijfkracht aanwezig is. Er wordt naar
gestreefd om vaste overblijfkrachten per dag en per groep in te zetten. Met deze continuïteit
wordt getracht de autoriteit van de overblijfkrachten te vergroten en de veiligheid en
geborgenheid van de leerlingen te verbeteren. Zowel de pedagogisch medewerkers als de
vrijwilligers zijn liefdevol, betrokken, enthousiast en gemotiveerd. Ze volgen regelmatig
cursussen ter bevordering van hun deskundigheid.
Lunch:
Tijdens de TSO gebruiken de onderbouw en bovenbouw de lunch in de daarvoor aangewezen
ruimten. Op de Driemaster nemen de kinderen hun brood zelf mee. De overblijfkrachten
stimuleren het eten wel, maar dwingen de kinderen niet. De boterhammen die niet worden
opgegeten gaan in het overblijftrommeltje mee terug naar huis.
Na de lunch hebben de leerlingen “vrije tijd” en gaan ze naar buiten. De leerlingen kunnen zich
inspannen op het schoolplein. Dit vindt plaats onder toezicht van de overblijfkrachten.
Er is TSO spelmateriaal aanwezig en SKZ draagt zorg voor voldoende materiaal.
Bij slecht weer blijven de leerlingen binnen.
Ze kunnen dan lezen, tekenen, spelletjes doen, bouwen e.d. in de overblijfruimten onder
toezicht van de overblijfkrachten.
Vanaf 13.00 uur zijn de leerkrachten weer verantwoordelijk.

Map in de gang:
Kinderen die gebruik maken van een strippenkaart of incidenteel gebruik maken van de TSO
dienen
’s ochtends te worden ingeschreven in de daarvoor bestemde map in de gang (broodschoolmap)
Afmelden TSO voor een dag:
Heeft uw kind een vaste dag(en) bij de TSO en komt hij/zij een keer niet, graag even noteren in
de overblijfmap. Wanneer dit niet gebeurd wordt er bij de leerkracht geïnformeerd of
telefonisch contact gezocht.
Bij ziekmelding van uw kind kunt u telefonisch doorgeven aan school en vragen of zij dit
doorgeven of in broodschoolmap zetten.
Elders overblijven en afmelden:
Heeft uw kind een vaste overblijfdag en wil hij/zij een keer bij een vriendje/vriendinnetje eten
dan kan dit alleen met toestemming van de ouders. Het toestemmingsformulier staat op de
website van “de Driemaster” of geef uw kind een briefje mee (altijd afmelden).
Brievenbus:
In de gang boven de broodschoolmap hangt de brievenbus voor de TSO. Deze kunt u gebruiken
voor de inschrijfformulieren e.d. U kunt ook gerust bij ons binnen lopen. Wij zijn aanwezig van
11.45 uur tot 13.00 uur.
Aanmelden:
Aanmelden (abonnement of strippenkaart) voor TSO gaat via het daarvoor bestemde
inschrijfformulier. De formulieren zijn te downloaden via de website van de school
(www.cbsdedriemaster.nl) en kunnen ingeleverd worden bij de overblijfkracht of in de
brievenbus van de TSO. Het is handig de leerkracht van uw kind door te geven wanneer uw kind
naar de TSO gaat. Vooral jonge kinderen vinden het moeilijk om te onthouden wanneer ze naar
de TSO gaan.
Betaling:
Betaling voor TSO gaat via automatische incasso voor een abonnement of een strippenkaart.
Een strippenkaart heeft 10 strippen en is te gebruiken voor het hele gezin en tijdens de gehele
schoolperiode geldig.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om incidenteel gebruik te maken van de TSO tegen
contante betaling.
Kosten:
Wanneer u gebruik wilt maken van de TSO zijn er 3 mogelijkheden:
- Abonnement: € 2,15 per keer / € 80,00 per overblijfdag per schooljaar.
- Strippenkaart: € 22,50 voor 10 keer overblijven.
- Contante betaling: € 2,35 per keer alleen voor incidenteel overblijven.
Administratie:
Voor vragen over betalingen, abonnementen, strippenkaarten e.d. kunt u contact opnemen met
de administratie van SKZ administratie@kdc-zwartewaterland.nl
(tel. 038-3869844)
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Carla Naberman
Coördinator TSO de Driemaster
tsodriemaster@kdc-zwartewaterland.nl

