Eén op de drie kinderen in Nederland blijft regelmatig over op school. Uw kind ook?





U bent aan het werk
Uw kinderen wonen te ver van school
De school heeft een korte lunchpauze in het rooster
Uw kind eet graag met vriendjes of vriendinnetjes

Allemaal heel goede redenen om op de school en met elkaar gebruik te maken van de tussenschoolse opvang.

Stichting de Tussentijd (SDT) is speciaal hiervoor opgericht in 2006.
SDT verzorgt de tussenschoolse opvang (ook wel overblijf genoemd) op
verschillende basisscholen in Lelystad. Er wordt gewerkt met zowel
professionals, (coaches TSO en coördinatoren TSO), als met betaalde
vrijwilligers. GO! Kinderopvang verzorgt de organisatie, administratie en het
management.
Het is belangrijk dat u als ouder uw kind met een gerust gevoel op school
achterlaat voor de middagpauze. Het is een moment voor versterking en
ontspanning van lichaam en geest. Na een goede lunchpauze weer fris aan het
middagprogramma beginnen. Dat is gunstig voor de schoolprestaties.
Voor kinderen is het belangrijk dat ze het tijdens de lunchpauze naar
hun zin hebben, dat er een gezellige en ontspannen sfeer is en ruimte
om te spelen.

Overblijven is fijn als:
 Je rustig kunt lunchen met je vrienden
 Je kunt kletsen en chillen
 Je activiteiten kunt doen (binnen en buiten)
 Je vrij kunt spelen
Overblijven is niet leuk als:
 Je heel snel moet eten
 Je niets mag
 Er gepest wordt
 Er niet ingegrepen wordt als er ruzie is

Wettelijke regeling
De school is wettelijk verantwoordelijk voor het overblijven, ook voor uw school. Ouder(s) betalen voor de overblijf en via
de oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft u instemmingsrecht over hoe dit geregeld wordt. Volgens de wet
is TSO een zaak van scholen en ouders.
Tijdens de vakantie en vrije dagen (bijvoorbeeld Hemelvaart) wordt de vergoeding doorbetaald. De door de school
bepaalde vrije dagen/adv-dagen mogen in overleg met de coördinator TSO worden geruild binnen één maand. In de
zomervakantie wordt twee maanden niets in rekening gebracht.
Hebt u vragen? Of wilt u als vrijwilliger op deze en/of een andere school aan de slag? Neem dan contact op met de
assistent manager TSO, de teamleider TSO of met de administratie op telefoonnummer 0320 294 090. Voor een
overzicht van de bereikbaarheid van de coördinatoren, verwijzen we u naar de website www.stichtingdetussentijd.nl.
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