
Kapelle, 26 februari 2019 

Reglement TSO 
 

De overblijfouders dienen om 11.55 uur aanwezig te zijn. De vaste overblijfouder verdeelt de 

groepen. 

 

Regels 

De overblijfouder ziet er op toe dat de overblijfregels gehanteerd worden zoals: 

 Stilte: 'hand omhoog en terug tellen van 3 naar 0'. 

 Overblijfkrachten zitten verspreid tussen de kinderen. 

 Plassen/handen wassen voor het eten. 

 Op de plaatsen blijven zitten. 

 Alleen eten en drinken op tafel, tassen op de grond. 

 Er wordt onder het eten niet gelopen, afval bewaar je tot na het danken en gooi 

je weg als je de klas uitloopt. 

 Praten op normale toon. 

 Laat ze eventueel een Donald Duck lezen onder het eten of lees zelf voor uit 

een boek, om de rust erin te houden. Dit wil niet zeggen dat er heel de tijd niet 

gepraat mag worden! Het is geen schoolsituatie! 

 Houd het tempo erin! Om 12.30 uur gaan Bijbellezen. Wijs ze hier bv 10 voor half op, 

zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Bij kleuters kan dit wat afwijken. 

 Eerbiedig onder het bidden en Bijbellezen. 

 Zeg duidelijk wat je van hen verwacht. En wees daarin consequent! 

 

Alle kinderen en overblijfouders gaan na het eten naar buiten, het lokaal wordt voor 12.45 uur 

schoongemaakt. 

 

Een overblijfouder doet de hekken om 12.20 uur op slot (sleutel in garderobekast bovenop witte 

kastje) 

 

De overblijfouders verdelen zich over het plein. 

Overblijfouders van de bovenbouw houden toezicht op het ‘achterplein’: 

 Een ouder let erop dat er geen kinderen achter de school langs gaan, ze mogen niet langs 

de fietsenrekken van groep 3/4!) Van de middenbouw op het grote plein 

 Een ouder houdt toezicht op de deur en van de kleuters op het kleuterplein. De 

overblijfkracht van de kleuters houdt toezicht op het kleuterhek. Dit mag pas om 13.00 uur 

open! Daarnaast let je ook op dat er hier geen kinderen achter de school lopen. 

 

Alleen de kleuters mogen gebruik maken van de fietsen en karren, deze mogen niet van het 

kleuter plein. De fietsen en karren dienen teruggezet te worden bij de blokhut. 

 

Op het achter plein mag alleen gespeeld worden onder toezicht van één van de 

overblijfouders, dit bij een voldoende bezetting van minimaal drie overblijfouders. 

 

De overblijfouder die de kleuters begeleid heeft met eten, brengt deze ook om 13.00 uur weer 

terug in de klas. 

  



Heb je de ingevulde lijst in de kast gezet? 
 

De overblijfouders verzamelen zich (indien nodig) na 13:00 om te evalueren. 

 

Bij verhindering graag zelf ruilen ( zie bijgevoegde telefoonlijst). Op de dag zelf graag bellen i.p.v. 

mailen. Als er geruild is, dit graag doorgeven vóór 21.30 uur (avond van tevoren) via de mail: 

tsostolbergschool@gmail.com. 

 

mailto:tsostolbergschool@gmail.com

