Berkel en Rodenrijs, januari 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Stichting Overblijven Het Baken (TSO) is de organisatie die leerlingen van BS Het Baken de
mogelijkheid biedt om in de lunchpauze tussen 12:00u en 13:00u op school over te blijven. De
kinderen kunnen dan onder begeleiding hun zelf meegebrachte lunch nuttigen en er is ook tijd
om te spelen. Er wordt gedurende de overblijf in elke klas toezicht gehouden door vrijwillige
overblijfkrachten die allemaal over een geldige VOG-verklaring beschikken.
Overblijven is slechts optioneel en zeker geen verplichting. Alternatieven zijn het gebruik
maken van de diensten van professionele organisaties zoals BSO Zus en Zo, het laten eten
bij bevriende gezinnen of u kunt er natuurlijk voor kiezen om uw kinderen tijdens de lunchpauze
uit school op te (laten) halen en thuis te eten.
Wij willen als TSO dat alle leerlingen en de overblijfkrachten een leuke en veilige lunchpauze
hebben. Daarom zijn er ook regels ingesteld om de overblijf zo prettig mogelijk te laten
verlopen voor iedereen.
Reglement voor het overblijven
 Wij verzoeken u alleen brood, groente, fruit en andere gezonde versnaperingen mee
te geven, want er mag tijdens de overblijf geen snoep en dergelijke gegeten worden.
Ook niet door de overblijfkrachten. Snoep en koek gaat terug mee naar huis in de
lunchtrommel. Hiermee sluit de overblijf aan bij het schoolbeleid omtrent gezonde
voeding.
 De kinderen krijgen de helft van de overblijftijd de gelegenheid om hun lunch op te
eten. De andere helft is om (buiten) te spelen. Tip: Geef ook niet te veel eten mee,
zeker niet in de onderbouw. Eten wat een kind niet opgegeten krijgt, gaat weer terug
naar huis in de lunchtrommel.
 De kinderen spelen zoveel mogelijk buiten. Uiteraard alleen als het weer het toelaat.
Bij slecht weer spelen ze binnen in hun klaslokaal.
 Kinderen die door fysieke omstandigheden niet naar buiten kunnen, worden
opgevangen bij de overblijfcoördinatoren in de hal bij de conciërge. Ze blijven niet
alleen in de klas achter.
 De TSO biedt verschillende speelmaterialen aan. De kinderen maken tijdens de
overblijf geen gebruik van computers, smartboards of andere lesmaterialen van
school. Natuurlijk zijn tips voor leuk en duurzaam speelmateriaal altijd van harte
welkom!
 Kinderen mogen geen eigen speelgoed meenemen. De TSO noch de school is
verantwoordelijk voor kwijt- of defect raken van zelf meegenomen speelgoed of
andere eigendommen van de kinderen.
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Gedragsregels tijdens de overblijf
Tijdens het overblijven hanteren we dezelfde regels die ook gelden tijdens de lessen in de
klas. We gaan altijd uit van een positieve grondhouding in contacten met kinderen.







Kinderen en overblijfkrachten benaderen elkaar respectvol.
Kinderen eten hun lunch zittend aan tafel.
Kinderen blijven van elkaar en van elkaars spullen af.
Er worden geen stoeispelletjes gedaan, want de grens tussen ‘leuk en niet leuk’ is
namelijk lastig te onderscheiden.
Iedereen is zo rustig mogelijk op de gang tijdens het naar binnen en naar buiten
gaan.
Door kinderen en overblijfkrachten worden mobiele telefoons niet gebruikt. Als er bij
calamiteiten contact met thuis nodig is, mag het kind bij de conciërge de
schooltelefoon gebruiken om te bellen.

Wat doen we als het onverhoopt toch niet helemaal gaat zoals we willen?

Als er tijdens het overblijven ondanks alles toch een onacceptabele situatie ontstaat,
bespreekt de overblijfkracht dit met de overblijfcoördinator. De overblijfcoördinator
neemt telefonisch contact op met de ouders om dit te melden en afspraken te maken
om dit soort gedrag in de toekomst te voorkomen.

Wanneer een leerling zich een volgende keer weer onacceptabel gedraagt wordt
wederom telefonisch contact opgenomen met de ouders om dit te melden. De leerling
krijgt dan een formele waarschuwing.

Bij herhaling van dit soort situaties kunnen maatregelen volgen. Dat kan tijdelijke
uitsluiting van de overblijf of zelfs gehele ontzegging van de overblijf zijn. De
overblijfcoördinator bepaalt in samenspraak met de directie van de school de ernst
van de maatregel. Deze maatregel is altijd bindend.
Betaling
De regels omtrent betalen vindt u achter op het inschrijfformulier dat u kunt downloaden op
de website van school: https://www.bshetbaken.nl/ouders/tussenschoolse-opvang/
Als u als ouder vragen/klachten/tips/opmerkingen voor de overblijf heeft, dan kunt u die per
mail aan ons doorgeven: tso@bshetbaken.nl

De overblijfcoördinatoren en het TSO-bestuur
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