Informatie Tussen Schoolse Opvang (TSO)
2020/2021
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Dit informatiebulletin is bedoeld om u te informeren over TSO (het overblijven) op de Koningin
Wilhelminaschool.
Alle leerlingen van de KWS mogen 1 of meerdere dagen van de week gebruik maken van de TSO, met
uitzondering van:
 maandag voor groep 1
 woensdag voor alle groepen
 vrijdag voor de groepen 1,2,3 & 4
Via de digitale KWS nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van eventuele veranderingen.
Mocht u naar aanleiding van het informatiebulletin nog vragen hebben dan kunt u mailen naar
overblijf@kwsvoorthuizen.nl
TSO- coördinatoren
Esther Janssen en Tineke Terpstra zijn de coördinatoren van de TSO. Zij zijn verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken m.b.t. de TSO voorziening.
Communicatie
Voor vragen, opmerkingen of problemen zijn de coördinatoren het eerste aanspreekpunt en dient u
zich tot hen te wenden. Dit kan door een mail te sturen naar: overblijf@kwsvoorthuizen.nl
Het TSO team
De kinderen die gebruik maken van de TSO worden begeleid door een team van vaste TSO-krachten.
Zij krijgen scholing van Ouders van Waarde. Vanuit het team zijn er mensen opgeleid tot BHV’er. Hier
mogen wij altijd een beroep op doen. Het overblijfteam bestaat uit moeders en vaders die vrijwillig
overblijven en hiervoor een kleine vergoeding krijgen.
Het aanmelden van uw kinderen
Om een goed beeld te krijgen, welke kinderen overblijven en wanneer, vragen wij u uw kind(eren) te
registreren op het online administratiesysteem van ‘Mijn TSO’. Dit systeem biedt ouders veel
gebruikersgemak. Aan- en afmelden voor de overblijf kan via de telefoon, tablet of computer gedaan
worden. U kunt vaste dagen inplannen, losse dagen opgeven of toch nog dagelijks de opgegeven
planning tot 10.00 uur wijzigingen wanneer dat nodig is. Om 10.00 uur zet Mijn TSO de aanmeldingen
vast.

Registreren Mijn TSO

U heeft een account nodig om gebruik te kunnen maken van dit systeem. Deze kunt u aanmaken op:
www.mijntso.nl/kws
U kunt zich registeren op de volgende manier:
www.mijntso.nl/kws
schoolcode: 08BHpU8u
Let er op dat u de bevestigingsmail binnen 24 uur activeert!
(Registreren via een tablet, laptop of computer, niet via telefoon.)
Onder het kopje mijn documenten treft u een handleiding voor ouders alsmede een instructie voor TSO
van site naar app.
Nadat u uzelf heeft geregistreerd en de oudergegevens heeft ingevuld, vult u de gegevens voor uw
kind(eren) in. (NB 1 account per gezin!). Hierna kunt u de overblijfdagen plannen.
Onder ‘gegevens kinderen’ kunt u vaste overblijfdagen opgeven of wijzigen.
Onder ‘lange termijn’ kunt u losse dagen opgeven of afmelden.
Deze planning kunt u via tablet, laptop, computer én telefoon dagelijks wijzigen (tot 10:00).
Betalingen
Het overblijven kost 1,75 per keer. Het systeem registreert alleen de dagen die u ‘afneemt’. Dit zijn ook
de dagen waarbij u bent vergeten uw kind af te melden. Alle afgenomen dagen worden automatisch
opgeteld, waarna u iedere 2-3 maanden een gespecificeerde factuur via de mail ontvangt. Een
bijgevoegde link zorgt ervoor dat u direct via iDeal kunt betalen.
Noodgevallen
Als er tijdens het overblijven iets met uw kind gebeurt nemen wij ten alle tijden contact met u op.
Het overblijven op de KWS
De middagpauze is van 12.00 uur tot 13.15 uur en bedoeld om te kunnen bijtanken.
Letterlijk: door te eten en te drinken.
Figuurlijk: door energie op te doen voor de resterende uren.
Het is een moment om tot rust te komen en ontspanning te vinden. Alle kinderen nemen zelf hun
eten en drinken mee. Het liefst geen koek en snoep!
Zowel voor als na het eten is er gelegenheid om naar wc te gaan, tijdens het eten is het niet
toegestaan om van tafel te gaan, tenzij de overblijfkracht toestemming heeft gegeven. Zij helpen de
kinderen ook waar nodig is. Als we klaar zijn met het eten, wordt er gelezen en gedankt daarna gaan
we lekker buiten spelen. Buiten kunnen de kinderen gebruik maken van het buitenspeelgoed: ballen,
springtouw, stelten, stoepkrijt, staptegels, enz.
Bij slecht weer geldt het regenprotocol en kunnen er binnen diverse activiteiten worden
ondernomen: lezen, kleuren, spelletjes doen, filmpjes kijken op het digibord etc.
Om 13.00 uur ruimen wij met elkaar op. De overblijfkrachten brengen de kinderen weer naar hun
klas.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt tijdens de TSO. De identiteit en
gedragscode van de school vinden wij daarom ook belangrijk. De schoolregels staan op de website
vermeld.

