TSO-protocol
Schooljaar 2021 - 2022
bs. Jeroen Bosch
Algemeen:
Stichting 2eat&play stelt zich o.a. ten doel om de kinderen een prettige, veilige en
pedagogisch verantwoorde middagpauze aan te bieden.
Naast het samen eten en spelen, staan de (belangen van) de kinderen op de eerste plaats.
De tussenschoolse opvang wordt aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
(alleen bovenbouw) gedurende de periode tussen de ochtend- en middagschooltijd.
De opvang vindt in verschillende groepen en onder toezicht van een TSO-medewerker op
school zelf plaats. Tijdens de tussenschoolse opvang eten en drinken de kinderen (er wordt
fruit aangeboden) en is er tijd voor ontspanning en spel.

Structurele opvang:
-

Voor het aanmelden van structurele overblijvers (kinderen die 1 of meerdere vaste
dagen per week overblijven) dient vooraf contact opgenomen te worden met de
coördinator TSO, conciërge P. van Leeuwen.
Aanmelding geschiedt door middel van het invullen van een aanmeldingsformulier.
Voor wijziging of beëindiging van de opvang kunt u eveneens contact opnemen met
de coördinator TSO. De wijzigings- en opzeggingstermijn bedraagt 1 maand.
Indien u af en toe ook op een andere dag dan de door u gereserveerde dag(en) gebruik
wenst te maken van de opvang, dan geldt het tarief van de incidentele opvang.
De dagen waarop uw kind onverhoopt geen gebruik maakt van de opvang worden niet
verrekend.

Incidentele opvang:
-

Voor het aanmelden van incidentele overblijvers (kinderen die af en toe of op
wisselende dagen overblijven) kunt u contact opnemen met de coördinator TSO,
conciërge P. van Leeuwen.
Aanmelding kan telefonsich, schriftelijk, of per email tot uiterlijk 09.00 uur van de
betreffende overblijfdag.
Indien u vooraf meerdere data wilt doorgeven, wordt u verzocht dit schriftelijk of per
email te doen.
Wanneer een aanwezige incidentele overblijver niét is aangemeld, wordt het tarief
voor die dag 2 keer in rekening gebracht.

Kosten en betaling:
De volgende tarieven voor het overblijven zijn van toepassing:
Structurele opvang:
De kosten voor structurele opvang worden in 10 maandelijkse termijnen (sept. t/m juni) via
een automatische incasso geïnd. Het maandbedrag is gebaseerd op het aantal overblijfdagen
per schooljaar.
Het maandbedrag voor het schooljaar 2021/2022 bedraagt per kind:
-

voor 1 opvangdag per week:
voor 2 opvangdagen per week:
voor 3 opvangdagen per week:
voor 4 opvangdagen per week:

€ 6,50
€ 13,00
€ 19,50
€ 26,--

Incidentele opvang:
De kosten voor incidentele opvang bedragen € 2,20 per kind, per keer.
Hiervoor kunnen de volgende stempelkaarten worden gekocht:
-

stempelkaart voor 5 keer opvang:
stempelkaart voor 10 keer opvang:

€ 11,-€ 22,--

Stempelkaarten kunt u kopen door middel van overmaking van het bedrag op de bankrekening
van stichting 2eat&play. Vermeld hierbij duidelijk de naam en groep van uw kind. De
coördinator TSO zal vervolgens een stempelkaart uitschrijven en aan uw kind overhandigen.
Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u dagelijks van 8.15 to 8.30 uur, of van 15.30 tot
15.45 uur terecht bij de coördinator TSO (conciërge).

Gedragsregels:
De regels zoals die op school gelden (zie schoolgids), zijn ook tijdens de TSO van toepassing.
Daarnaast gelden voor de TSO nog de volgende aanvullende afspraken:
-

Wanneer aangemelde overblijvers één dag of meerdere dagen niet aanwezig (kunnen)
zijn, dan graag vooraf bericht van ouder(s)/verzorger(s) aan de coördinator TSO.
De overblijvers mogen tijdens de middagpauze, zonder schriftelijke toestemming van
de ouder(s)/verzorger(s), het schoolterrein niet verlaten.
Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan.

Gezond lunchpakket:
Lunch is belangrijk vanwege de energie en voedingsstoffen voor het tweede deel van de dag.
Een gezonde lunch bestaat uit een aantal (2 tot 4) sneetjes brood met halvarine en beleg. Het
liefst natuurlijk meergranen of volkoren brood. Af en toe een kleine krentenbol, bolletje,
krentenboterham of een witte boterham maakt de lunch afwisselend en zorgt ervoor dat
kinderen makkelijker hun trommel leegeten.
Variatie zit hem ook in verschillende soorten beleg, bijvoorbeeld: kaas, vleeswaren,
pindakaas, pasta, jam, appelstroop, gekookt ei, salades, of vis.
Daarnaast kan de trommel worden aangevuld met groenten, zoals: reepjes paprika, stukjes
komkommer, wortels, of kerstomaatjes. Fruit, bijv.: mandarijntje, banaan, peer, gedroogd
fruit maakt de gezonde lunch helemaal af.
Om een gezonde lunch te stimuleren, wordt door onze TSO-organisatie dagelijks een appel en
een pakje (dagverse) melk aan de kinderen aangeboden.

Versnaperingen
Het komt nog wel eens voor dat er veel snoep, koek, chocolade, of zelfs chips wordt
meegegeven voor de lunchpauze. Dit leidt vaak tot een slechter eetpatroon en nodigt andere
kinderen uit om meer te gaan snoepen. Wij willen u vragen om, als u toch iets bij wilt voegen,
dit te beperken tot “een klein snoepje” (voor uw eigen kind). Uitdelen van snoep tijdens de
TSO is niet toegestaan.

Communicatie:
Een goede communicatie tussen de stichting en ouders/verzorgers is essentieel voor een goede
opvang van uw kind. Wanneer u mededelingen, vragen of klachten heeft m.b.t. de TSO, kunt
u te allen tijde contact opnemen met de coördinator TSO. Ook is het mogelijk om een
afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Indien er aanleiding voor is, zal de coördinator zelf contact opnemen met de
ouders/verzorgers.

Overige praktische zaken:
De kinderen zijn gedurende de tussenschoolse opvang WA-verzekerd.
Deze verzekering dekt géén schade aan kleding, brillen of overige eigendommen.
Foto’s; het maken en eventueel plaatsen van foto’s van uw zoon/dochter t.b.v. de website
en/of informatiefolder zal niet plaatsvinden zonder uw schriftelijke toestemming vooraf.
Het Beleidsplan SchoolKinderOpvang 2eat&play kunt u terugvinden op de website
www.2eat-and-play.nl.
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