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Voorwoord 
 
Hartelijk welkom ouders, verzorgers, kinderen en vrijwilligers die gebruik (gaan) maken van de 
Tussen Schoolse Opvang (hierna te noemen TSO) van de L.W. Beekmanschool te 's-Hertogenbosch. 
Wij hopen dat dit informatieboekje u snel wegwijs maakt in de wetenswaardigheden over de TSO en 
dat u en uw kind(eren) de TSO ervaren als een goed georganiseerd en plezierig deel van de dag. 
 
Het doel van dit informatieboekje is meervoudig: 

 Inzicht geven wat u kunt verwachten van de TSO. 

 Inzicht geven in de organisatie van de TSO. 

 Inzicht geven in de kosten van de opvang. 

 Inzicht geven in het pedagogisch beleid van de opvang op school. 
 
Om te kunnen voldoen aan een hoge kwaliteit van de TSO wordt er gebruik gemaakt van Kanteel 
Kinderopvang. Er worden meerdere professionele krachten ingezet om de continuïteit en kwaliteit 
van de TSO te ondersteunen. Door inzet van professionele krachten, aandacht voor de opleiding van 
vrijwilligers en samenwerking met de naschoolse opvang kunnen wij de kwaliteit van de TSO op een 
hoog niveau houden. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit informatieboekje, dan verzoeken wij u 
vriendelijk deze te richten aan de schooldirectie (saskiavandesandt@lwbeekmanschool.nl) of voor te 
leggen aan de MR (mr@lwbeekmanschool.nl). 
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1. Wettelijke situatie rond de TSO 

In de wet is vastgelegd dat iedere school ruimte beschikbaar moet stellen waar kinderen tussen de 
middag kunnen overblijven. Tevens moet de school voor de kinderen een WA-verzekering afsluiten. 
Aan deze voorwaarden voldoet de TSO bij de L.W. Beekmanschool. 

2. Organisatie van de TSO 

De TSO valt per 1 augustus 2006 onder de eindverantwoordelijkheid van de schooldirectie. De 
Medezeggenschapsraad (MR) is nauw betrokken bij het beleid van de TSO en het toezien op een 
zorgvuldig financieel- economisch beleid. Voor de coördinatie en uitvoering van de TSO heeft de MR 
een TSO-commissie ingesteld. Deze stelt op haar beurt TSO-coördinator(en) aan. 

3. Wie is verantwoordelijk? 

De schooldirectie is eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en uitvoering van de TSO.  
Gezamenlijk met de MR is een TSO-commissie benoemd die de dagelijkse gang van zaken verzorgt en 
met de schooldirectie afstemt. 

4. De TSO-commissie 

De TSO-commissie bestaat uit een MR-lid, een overblijfmedewerker, een leerkracht, TSO-
coördinator(en), de schooldirecteur en een lid van de Stichting Ouders L.W. Beekman. De commissie 
bewaakt de kwaliteit van de TSO. De commissie rapporteert aan de MR. De commissie stelt het 
beleid vast en, na goedkeuring door de MR, wordt dit ten uitvoer gebracht en gecontroleerd. In het 
schoolverslag wordt een samenvatting van het beleid en de financiële gang van zaken, alsmede een 
verkort jaarverslag opgenomen. 

5. Wie verzorgen de TSO in de groepen? 

Overblijfmedewerkers zijn vrijwilligers, die een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Zij krijgen een 
vrijwilligersovereenkomst via de school. Allen zijn verplicht in het bezit te zijn van een verklaring 
omtrent gedrag (VOG) dat door de gemeente wordt verstrekt. 

6. Bij onvoldoende overblijfmedewerkers 

Indien er voor een bepaalde dag in een bepaalde groep structureel geen of onvoldoende 
overblijfmedewerkers zich melden, zal de TSO-coördinator invalskrachten of leerkrachten 
aanspreken. Bij gebrek daaraan zullen medewerkers van Kanteel worden ingezet na toestemming 
van de schooldirectie. 

7. De TSO-coördinatoren 

Twee vaste medewerkers van Kanteel werken als TSO-coördinatoren. Deze TSO-coördinatoren zijn 
verantwoordelijkheid voor de administratie en de dagelijkse gang van zaken van de TSO. De TSO-
coördinatoren hebben een uitvoerende functie en rapporteren aan de TSO-commissie en de 
schooldirectie. 
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Taken van de TSO-coördinator behelzen o.a. het volgende: 

 Zorgdragen voor het optimaal functioneren van de TSO; 

 Begeleiden van overblijfmedewerkers ten aanzien van hun dagelijkse werkzaamheden; 

 Organiseren van periodiek overleg tussen TSO-coördinatoren en alle overblijfmedewerkers; 

 Zorgdragen voor de overblijfadministratie, waaronder de declaraties, de incasso van de 
declaraties en het uitbetaling van de vergoeding aan de overblijfmedewerkers; 

 Opstellen van het rooster; 

 Regelen van noodopvang in geval van plotseling uitvallen van een overblijfmedewerker (via een 
de invalpool); 

 Meedenken met het pedagogisch beleid; 

 Verzorgen van communicatie rond de TSO; 

 Verzorgen van aan te schaffen spelmateriaal. 
 
De TSO-coördinatoren zijn op vaste tijden op maandag dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.30 uur 
bereikbaar. Tijdens de opvangmomenten zijn zij ook op school aanwezig. 

8. De financiële administratie 

Het financieel beleid en de administratie van de TSO valt onder de verantwoordelijkheid van de 
Stichting Ouders L.W. Beekman, die bevoegd is taken aan de TSO-commissie en/of de TSO-
coördinatoren te delegeren. De Stichting Ouders L.W. Beekman brengt verslag uit aan de MR. 
 
Onder financieel beleid wordt o.a. verstaan: 

 Opstellen van de begroting; 

 Adviseren ten aanzien van het financieel beleid; 

 De MR informeren; 

 Voorstellen van tariefswijziging; 

 Opstellen van het TSO-Jaarverslag. 

9. Betaling 

Ten einde de kosten van de TSO betaalbaar te houden en het budget beheersbaar, is er voor gekozen 
de kosten van de TSO-momenten 10x per jaar via een automatische incasso te innen. Iedere 
ouder/verzorger verplicht zich hieraan mee te werken, tenzij de Stichting Ouders L.W. Beekman 
vooraf met een andere betalingsmodaliteit instemt. 
 
De maandelijkse automatische incasso verloopt via de bankrekening ten behoeve van de TSO met 
rekeningnummer NL58 ABNA 0616 0943 37 van de Stichting Ouders L.W. Beekman.  
 
De school en schooldirectie als mede de Stichting Ouders L.W. Beekman behouden zich uitdrukkelijk 
het recht voor kinderen van de TSO te weigeren, indien ouders/verzorgers verzuimen de 
maandelijkse TSO-declaraties te betalen. Bij een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden 
vervalt automatisch het recht op gebruik van de TSO.  
 
Ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld (www.leergeld.nl) voor de 
betaling van de TSO-kosten. Voor het treffen van een betalingsregeling is de toets door de Stichting 
Leergeld maatgevend. 

http://www.leergeld.nl/
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10. Tarief 

Het tarief voor de TSO wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld met instemming van de MR. Voor het 
schooljaar 2016-2017 en alle daarop volgende schooljaren, tenzij gewijzigd, is het tarief per 
overblijfmoment € 2,00. 

11. Registratie TSO  

De TSO van de LW Beekmanschool maakt gebruik van een inschrijfformulier met bijbehorende 
machtiging. Dit formulier is te verkrijgen via de leerkracht of mail 
sabrinawirjosalam@lwbeekmanschool.nl. 
 
Na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier met bijbehorende 
machtiging wordt uw kind geregistreerd. 
 
Abonnement TSO 
Gebaseerd op het aantal opvangmomenten per week:  
TSO 1 dag per week € 7,20 per maand. 

TSO 2 dagen per week € 14,40 per maand. 

TSO 3 dagen per week € 21,60 per maand. 

 
Afmelden voor de TSO 

 Indien uw kind de gehele dag afwezig is, wordt dit gecommuniceerd naar de TSO.  

 Afmelden voor een TSO-dag gebeurt altijd door de ouder(s)/verzorger(s).  

 U kunt uw kind toestemming geven om af en toe bij een vriendje thuis te lunchen. Zie punt 12 
‘…en ik ga bij Japie eten!...’. 

 
Incidenteel TSO  
Er kan niet incidenteel gebruik worden gemaakt van de TSO. Indien u incidenteel gebruik wenst te 
maken van de TSO dan kunt u uw kind aanmelden voor Abonnement TSO1. Na 6 maanden wordt 
geëvalueerd hoe vaak uw kind geweest is en of u recht heeft op een gedeeltelijke teruggaaf.  

12. … en ik ga bij Japie eten!... 

Indien ouders/verzorgers toestemming geven dat hun kind af en toe bij een vriendje overblijft dienen 
zij dit vooraf per telefoon 06-38764354 of e-mail aan de sabrinawirjosalam@lwbeekmanschool.nl 
door te geven. Zonder een dergelijke melding is buiten de school eten niet toegestaan! De 
overblijfmedewerker zou dan verantwoordelijk worden gesteld voor een situatie waar zij/hij geen 
zicht op heeft. 

13. Wijzigingen of beëindiging 

Wijziging 
Indien adresgegevens, telefoonnummers, etc. veranderen, dient men dit digitaal te wijzigen in het 
persoonlijke Parnassys-account.  
 
Beëindiging 
Indien de TSO, gedurende het schooljaar wordt opgezegd, dient dit per e-mail 
sabrinawirjosalam@lwbeekmanschool.nl te gebeuren. 
 

mailto:sabrinawirjosalam@lwbeekmanschool.nl
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De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst eindigt van rechtswege 
op de laatste schooldag van het kind. 

14. Korting voor overblijfmedewerkers 

Een overblijfmedewerker mag zijn/haar kind(eren) gratis laten overblijven op de dagen waarop hij/zij 
zich als overblijfmedewerker inzet. Iedere overblijfmedewerker dient een vrijwilligerscontract te 
ondertekenen, waarna besloten kan worden om de vrijstelling te verlenen.  

15. Uitgaven van de TSO-commissie 

De TSO heeft geen winstoogmerk. De TSO-commissie, de schooldirectie en de MR bepalen op welke 
wijze de gelden worden besteed dan wel gereserveerd. 

16. Uitbetaling overblijfmedewerkers 

De vaste overblijfmedewerkers worden per bank betaald vanaf de TSO-bankrekening. Zij krijgen een 
vrijwilligerscontract, maar zijn niet in dienst van de school of enig andere rechtspersoon betrokken 
bij de TSO. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 10,00 per TSO-moment. De 
overblijfmedewerkers moet erop toezien dat zijn/haar correcte naam en bankrekeningnummer 
(IBAN) bij de TSO-coördinator bekend is. 

17. Budget spelmateriaal 

Spelmateriaal wordt in overleg met de schooldirectie door de TSO-coördinatoren aangeschaft. De 
begroting voor speelgoed wordt jaarlijks door de TSO-commissie vastgesteld. 

18. Regels en omgaan met elkaar 

Er bestaat voor iedere ouder, kind en TSO-kracht een TSO-reglement (zie bijlage). Daarin staat 
verwoord hoe de TSO in de dagelijkse praktijk werkt. Op welke tijden er wordt gegeten, wat er 
tijdens de TSO gebeurt enzovoort. Graag laten we het aan u als ouder over, om uw kind op dit 
reglement te attenderen en het waar nodig en mogelijk uit te leggen. Ook de leerkrachten besteden 
er op school aandacht aan. 

19. Kwaliteit van werken van de overblijfmedewerkers 

Bij de werving en selectie van de overblijfmedewerker is de TSO-commissie betrokken. De nieuwe 
overblijfmedewerker wordt begeleid. Daarnaast leiden wij (waar mogelijk) jaarlijks enkele 
overblijfmedewerkers op via een externe cursus. 
 
De TSO-coördinator voert regelmatig (één maal per maand) overleg met de overblijfmedewerkers. Er 
zijn start- en evaluatiegesprekken tussen TSO-coördinator, overblijfmedewerker en leerkracht. 
Tijdens dit overleg wordt de werkwijze in de klas besproken en geëvalueerd.  
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20. Overblijfmedewerker: wie zoeken we? 

We zoeken mensen die zich op maandag, dinsdag, en/of donderdag kunnen inzetten voor de TSO. 
Ook als u maar 1 dag per week kunt of maar een beperkte periode beschikbaar bent is uw inzet toch 
van harte welkom. Verder zoeken we altijd mensen voor de invalpool. 
 
Overblijfmedewerkers zijn enthousiast en vinden de klus leuk om te doen. Wie beseft dat het vrije 
tijd is van de kinderen en daar iets met hen van wil maken, sport en spel, kan bij ons veel ervaring 
opdoen. 

21. Sfeer bij de TSO 

De goede sfeer bij het overblijven is voor het grootste deel te danken aan het feit dat de kinderen de 
hele dag in een omgeving zitten waar het team de regels stelt. De geïnteresseerde 
overblijfmedewerker wordt in een oriënterend gesprek met de coördinator hiervan op de hoogte 
gesteld. Voor alle overblijfmedewerkers zijn er een aantal plenaire bijeenkomsten in het jaar waar de 
schooldirectie, de TSO-commissie en de TSO-coördinatoren nadere toelichting geven ten aanzien van 
het beleid en daarbij de gelegenheid bieden tot het stellen van vragen. 

22. Gedragscode en sancties 

De school hanteert voor de schooluren een sanctiebeleid, inclusief een klachtenregeling (zie hiervoor 
de schoolgids). Dit sanctiebeleid geldt echter formeel niet voor de TSO, hoewel de TSO wel op school 
plaatsvindt en in dezelfde schoolse omgeving. Daarom is een overblijfgedragscode met sanctiebeleid 
opgesteld, die overeenkomt en consistent is met het schoolsanctiebeleid. Ook dit treft u aan in de 
bijlage bij dit informatieboekje. 
 
Het komt erop neer dat de TSO-coördinator het recht heeft uw kind, indien het zich ernstig misdraagt 
en dat herhaaldelijk doet, te weigeren bij de TSO. 
 
Wij doen een beroep op alle ouders die voor hun kind van de TSO gebruik maken om hun kind(eren) 
te informeren over de inhoud van de gedragscode en het sanctiebeleid, uiteraard in taal die voor een 
kind begrijpelijk is. 
 
Hoe gaat het hanteren van het sanctiebeleid in zijn werk? 
Stap 1: Constateren we problemen bij een kind of in een groep, dan wordt dit kind\groep eerst door 

de TSO-coördinator aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid.  
Stap 2: Is er geen verbetering merkbaar dan wordt dit besproken met de leerkracht en de 

schooldirectie. De TSO-coördinator stelt ouders op de hoogte via de mail of telefonisch. 
Stap 3: Is er daarna geen verbetering merkbaar, dan krijgt het kind in deze fase een *gele kaart. Er is 

mogelijkheid tot het voeren van een gesprek tussen ouders, TSO-coördinator en leerkracht. 
Stap 4: Is er daarna nog geen verbetering merkbaar, dan zal er een gesprek plaatsvinden tussen de 

TSO-coördinator en de ouders.  
Stap 5: Is er daarna nog geen verbetering merkbaar, dan krijgt een kind een rode kaart. Dan zal de 

schooldirectie het kind de toegang tot de TSO en daarmee het schoolgebouw tussen 12:00-
13:00 weigeren voor minimaal 1 week. De verantwoordelijkheid wat betreft de opvang van 
het kind ligt in die periode bij ouders.  

 
*De TSO-coördinator bepaalt, in overleg met de overblijfmedewerker, leerkracht en directie de ernst 
van een incident. Afhankelijk hiervan kan zij op elk moment, in bovenstaand omschreven stappen, 
besluiten een gele kaart te geven. De directie en de ouders worden hier direct telefonisch van op de 
hoogte gesteld. 
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23. Wat te doen bij vragen? 

Indien u inhoudelijke vragen heeft, dan kunt u zich op maandag, dinsdag en donderdag wenden tot 
de TSO-coördinatoren. Deze zijn van 11:30 tot 13:30 uur aanwezig op school. De namen worden 
jaarlijks aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. 
 
Op andere tijden kunt u zich wenden tot de schooldirectie, die uw vraag aan de TSO-coördinatoren 
zal voorleggen. U krijgt binnen een week antwoord, hetzij persoonlijk, hetzij schriftelijk. 

24. Wat te doen bij klachten of problemen? 

In geval van vragen, problemen of klachten kunt u contact opnemen met de TSO-coördinatoren. 
Zijn uw vragen, problemen of klachten niet naar uw wens beantwoord door de TSO-coördinatoren, 
dan kunt u contact opnemen met de schooldirectie of een lid van de MR. U vindt de contactgegevens 
van de MR via de website van L.W. Beekmanschool. 

25. Tot slot 

Wij hopen met onze TSO goed in te spelen op de wensen en eisen van de ouders van onze school. 
Een adequaat geregelde TSO is in het belang van een ieder en dient op een professionele, integere 
en betrouwbare werkwijze te worden uitgevoerd. 
 
Namens de Medezeggenschapsraad van de L.W. Beekmanschool en de TSO-commissie, 
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Bijlage 1: Reglement TSO: de dagelijkse gang van zaken 

Om 11:55 en 12:55 uur vindt er overdracht plaats tussen de leerkracht en overblijfmedewerker. 
 
Kleuters (groep 1/2): 
12:00 – 12:30 uur:  eten 

 Broodmaaltijd met drinken in de eigen klas. 

 De kinderen zitten op een vaste plaats. 

 De overblijfmedewerker controleert de aanwezigheid van kinderen. 

 Na het eten nemen de kinderen hun eigen afval in de broodtrommel mee naar huis. 

 Samen met de overblijfmedewerker wordt er geveegd en worden de tafels schoongemaakt. 

 De kinderen hangen hun tas aan de kapstok. 
 
12:30 – 12:55 uur:  spelen op het kleine plein 
Bij mooi weer gaan de kinderen naar buiten. Er blijven geen kinderen zonder toezicht binnen. Bij 
slecht weer overleggen de overblijfmedewerker van tevoren wie er ev. buiten toezicht houdt en wie 
binnen. Kinderen kunnen binnen blijven als ze dat willen. 
 
Al het spelmateriaal binnen wordt opgeruimd in een krat. Het buitenspeelgoed delen we met school. 
Wat er buiten is wordt ook gebruikt. Leerkrachten nemen hierin het voortouw. 
Eindverantwoordelijke is de overblijfmedewerker. De kinderen kunnen hem/haar voor hulp 
inschakelen. Om 13:00 uur draagt de overblijfmedewerker de supervisie over aan de leerkracht. 
 
Groepen 3: 
12:00 – 12:30 uur:  naar buiten op het kleuterplein 
12:30 – 12:55 uur:  eten in hun eigen klas 
 
Groepen  4: 
12:00 – 12:30 uur:  naar buiten op het kleuterplein 
12:30 – 12:55 uur:  eten in hun eigen klas 
 
Groepen 5/7: (dit kan gedurende het jaar veranderen) 
12:00 – 12:30 uur:  spelen op het grote plein 
12:30 – 12:55 uur:  eten in de eigen klas 
 
Groepen 6/8: (dit kan gedurende het jaar veranderen) 
12:00 – 12:30 uur:  eten in de eigen klas 
12:30 – 12:55 uur:  spelen op het grote plein 
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26. Bijlage 2: Goed Gedaan 

 
Goed gedaan ... Omgaan met elkaar! 

 Wij zorgen ervoor dat iedereen rustig kan eten en spelen. Eerste 15 minuten rustig eten aan je 
eigen tafel, daarna opruimen en spelletjes/tekenen. Geen materialen/spellen van school tenzij 
anders is overeengekomen met de leerkracht. 

 Overblijfmedewerker bewaakt de orde. 

 Overblijfmedewerker ziet erop toe dat de kinderen voldoende eten/drinken. 

 Leven en laten leven; iedereen in de groep mag zijn wie hij/zij is. Ga respectvol met elkaar om. 

 Doe je best om elkaar te begrijpen en laat elkaar uitpraten.  

 Als iemand iets doet wat niet fijn is, geef dit eerst bij het kind aan. Daarna bij de 
overblijfmedewerker. 

 Als iemand pest, geef je dat aan bij een overblijfmedewerker. 

 De overblijfmedewerker en de leerkracht hebben voor en na de pauze overleg met elkaar. 

 Spelen doe je in de klas. 
 
Goed gedaan ... Samen veilig! 

 Als er iets mis gaat, vertel het snel!  

 Denk na voordat je iets doet.  

 Doe elkaar geen pijn. 

 ‘Stop!’ = stoppen. 
 
Goed gedaan ... Onze spullen! 

 Ga goed om met de spullen van school en de TSO. Blijf van elkaars spullen af. 

 Rommel wordt met elkaar opgeruimd. 
 
Goed gedaan … Buiten spelen! 

 We doen onze jas aan, wachten in de gang en lopen gezamenlijk, rustig naar buiten. 

 KDV plein = rustplein (om lekker te chillen). 

 De groepen die als laatste buiten zijn, ruimen de spullen op. 

 Alleen onder begeleiding van een overblijfmedewerker mag de bal gehaald worden als deze over 
de schutting is gegaan. 

 Als de bel gaat lopen we naar de verzamelplek buiten. Met de TSO-kracht gaan we gezamenlijk 
naar binnen. 
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27. Bijlage 3: Gedragscode bij de TSO en sancties 

In samenwerking met de school en de TSO-coördinator, biedt de MR uw kind(eren) de mogelijkheid 
om tussen de middag op school over te blijven. Om ervoor te zorgen dat de opvang voor alle 
kinderen een prettige en veilige aangelegenheid is en blijft, willen wij de gedragscode die dat moet 
waarborgen hier verhelderen. De gedragscode is in overeenstemming met de gedragscode van de 
L.W. Beekmanschool. 
 
Algemeen 
Bij herhaalde verstoring van de orde door uw kind tijdens de TSO, signaleert de overblijfmedewerker 
dit bij de TSO-coördinator, die schriftelijk, persoonlijk of telefonisch contact opneemt met de 
ouders/verzorgers. Om verbetering in het gedrag te bewerkstelligen. Heeft dit niet het gewenste 
resultaat: het kind verstoort de orde nog steeds, dan behoudt de TSO-coördinator in overleg met de 
schooldirectie het recht voor om uw kind voor kortere of langere tijd de toegang tot de TSO te 
ontzeggen. 
 
Regels in de klas 

 Voor het eten kunnen de kinderen om de beurten naar het toilet. 

 Alle kinderen zitten tijdens het eten aan tafel. 

 Uit hygiënische overwegingen mogen er geen tassen op tafel tijdens het eten. 

 Brood dat niet opgegeten wordt gaat in de broodtrommel met daarin de lege pakjes en zakjes 
mee terug naar huis. 

 Voor het naar buiten gaan worden de bekers en trommels opgeruimd. 

 Er mogen geen kinderen alleen binnen blijven. 

 Tijdens het buitenspelen mogen de kinderen alleen beneden naar de wc, kinderen mogen niet 
alleen boven komen. 

 Tijdens de TSO in de klassen mogen geen schoolmaterialen gebruikt worden tenzij anders 
afgestemd met de leerkracht.  

 Mobieltjes, iPod, fototoestellen en andere mobiele netwerken zijn niet toegestaan op school. 
 
Regels op het speelplein 

 Er kan gebruik worden gemaakt van het buiten speelmateriaal; een overblijfmedewerker reikt 
dat uit en de kinderen leveren het daar ook weer bij in. 

 Kinderen moeten op het plein blijven en gaan niet terug naar de klassen. 

 Stoeien mag; schoppen, slaan en dergelijke is niet toegestaan. 

 Pesten is niet toegestaan. 

 Op het kleine plein zijn de karren achter het hek. De tweewielers en 3 drietappers zijn 
toegestaan.  

 Op het kleuterplein staat het speelgoed buiten, er wordt niks extra’s gepakt achter het hek.  

 Het spelmateriaal wordt ingezameld om 12.55 uur als de bel gaat. 

 Voetbal en andere balspellen zijn alleen toegestaan in de voetbalkooi. Hiervoor is een rooster 
aanwezig. Buiten de kooi kunnen kinderen wel lummelen.  

 Het plein van de peuters is een plek voor rustig spel.  
 
Er is altijd een toezichthouder op het rustplein aanwezig 
 
De schoolregels gelden tussen de middag ook onverkort ,waar het gaat om veiligheid, orde en rust. 
Met uw medewerking als ouders/verzorgers zijn wij ervan overtuigd dat met deze gedragscode de 
TSO voor alle kinderen prettig en veilig blijft. 


