
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKEN 

NSO@Galvani 

A) Vóór de tussenschoolse opvang  

De ouders/verzorgers van de kinderen  

• De ouders/verzorgers behoren bij aanvang van gebruik TSO zich in te schrijven via het inschrijf 

formulier te vinden: https://nsogalvani.nl/tussenschoolseopvang/ indien hun kind(eren) gaan 

overblijven. Overblijven kan een structureel karakter hebben (op vaste dagen), maar kan ook 

incidenteel plaatsvinden. 

• Bij structureel gebruik worden de overblijvers op een vaste overblijflijst geplaatst.  

• U kunt uw kind minimaal 24 uur van te voren incidenteel aanmelden via een e-mail bij de 

coördinator. Het e-mail adres is tso.galvani@gmail.com.  

• Als een kind is aangemeld en het kind is verhinderd om bij de tso aanwezig te zijn (wegens ziekte 

of andere redenen), dan dienen ouders/verzorgers dit door te geven aan de coördinator via mail 

tso.galvani@gmail.com. De tso- begeleiders hoeven dan niet onnodig op zoek te gaan naar een 

niet aanwezige leerling.  

• De ouders/verzorgers dragen er zorg voor dat de kinderen voldoende eten en drinken bij zich 

hebben. Ouders/verzorgers moeten speciale wensen/gebruiken (denkt u aan het niet mogen 

eten van producten, allergieën, medicijngebruik etc.) doorgeven aan de tso- coördinator. Graag 

de naam van uw kind vermelden op broodtrommel en beker. Het meegeven van snoep is niet 

toegestaan en gaan weer terug in de tas.  

• Wijzigingen van dagen, dienen de ouders/verzorgers eveneens door te geven aan de tso-

coördinator.  

• •  Bij regelmatige wanbetaling van het tso-geld wordt de directie op de hoogte gebracht. Er 

wordt dan overlegd om het betreffende kind de toegang tot de tso te ontzeggen.  

 

B) Gang van zaken tijdens de tussenschoolse opvang  

Algemene zaken  

• Alle activiteiten vinden plaats onder toeziend oog van een TSO-begeleider.  

• De kinderen blijven over in de eigen klas . Het streven is 1 tso- begeleider op 15 kinderen.  

• De kinderen melden zich bij de TSO-begeleider.  

• Voor het eten en drinken worden de handen gewassen.  

• De tso-begeleiders zien erop toe dat het meegebrachte eten opgegeten wordt. Brood dat niet 

wordt opgegeten gaat terug in de broodtrommel. 

Indien de kinderen regelmatig niet of slecht eten, wordt dit doorgegeven aan de ouders.  

• Wanneer kinderen die wel aangemeld zijn voor de tussenschoolse opvang niet aanwezig blijken 

te zijn wordt in eerste instantie contact opgenomen met de leerkracht en daarna, indien nodig, 

met de ouders.  



• Tijdens de overblijf gaan de meeste kinderen naar buiten. Bij slecht weer kan er binnen gespeeld 

worden. Ten behoeve van het vermaak van de kinderen is er een eigen kast van de 

tussenschoolse opvang met spelmateriaal.  

• Eenmaal buiten mogen de kinderen niet ongevraagd naar binnen. Ook mogen de kinderen 

tijdens het buitenspelen niet in de klaslokalen komen; er wordt ook niets meer uit het klaslokaal 

gehaald.  

 

• Kinderen mogen niet van het schoolterrein af, dit i.v.m. de verzekering.  

• Iedereen is verzekerd via Nso@Galvani 

• Bij ‘wangedrag’ van een kind neemt de tso-coördinator contact op met de ouders/verzorgers. Bij 

voortduring van het gedrag worden de ouders/verzorgers in kennis gesteld dat hun kind de 

toegang tot de tussenschoolse opvang wordt ontzegd indien er op korte termijn geen 

verandering optreedt.  

• Vernielen van speelgoed/speelmateriaal wordt in rekening gebracht bij de ouders van het kind 

Wat wij van uw kind verwachten tijdens de tussenschoolse opvang  

Het is voor het overzicht en de rust in de groep noodzakelijk dat er een aantal regels 

gehandhaafd wordt tijdens het eten en het spelen. Deze regels zijn gebaseerd op dezelfde 

omgangsregels die gelden tijdens de schooltijden.  

• Bij binnenkomst melden de kinderen zich bij de tso-begeleider.  

• Voor het eten dienen de kinderen (indien nodig) naar het toilet te gaan (niet tijdens het eten) en 

dienen de handen schoon te zijn (eventueel wassen).  

• Er wordt aan tafel gewacht tot iedereen aanwezig is, de broodtrommel wordt uitgepakt.  

• Tijdens het eten zijn de tassen van de tafel.  

• De broodtrommel en de beker is voorzien van de naam.  

• Tijdens het eten wordt er op toegezien dat netjes wordt gegeten, er wordt niet heen en weer 

gelopen en er wordt niet geschreeuwd.  

• De kinderen blijven in de overblijfruimte.  

• Als iedereen klaar is met eten en drinken, worden de broodtrommels in de tassen gedaan en 

wordt er opgeruimd.  

• De kinderen helpen bij het op en afruimen na het eten. De overblijfruimte moet 

namelijk schoon worden achtergelaten. 

• De kinderen ruimen het door hen gebruikte speelgoed zelf weer op.  

•  Kinderen die zich niet aan de regels kunnen houden gaan naar de tso-begeleider. 

D) Aan- en afmelden  

Ziekmelding:  

Een leerkracht weet niet altijd of en wanneer een kind overblijft. Een ziekmelding bij een leerkracht is dus 

géén afmelding voor de tussenschoolse opvang. Daarbij wordt er niet automatisch vanuit gegaan dat uw 

kind de volgende keer wel of niet aanwezig zal zijn voor de tussenschoolse opvang. U dient per keer dat 

het kind overblijft af te melden zolang het ziek is of in geval het duidelijk is dat het kind langer ziek is, aan 

te geven dat het kind voorlopig afwezig zal zijn bij de tussenschoolse opvang en het kind opnieuw aan te 

melden als het beter is.  

Wijzigingen:  



Wijzigingen voor het nieuwe schooljaar betreffende vaste overblijvers dienen bij voorkeur voor de 

zomervakantie te worden doorgegeven via Email: tso.galvani@gmail.com 

Overige wijzigingen die zich in de loop van het schooljaar voordoen dient u eveneens via email door te 

geven  

E) Conflicten en klachtenregeling  

Wanneer kinderen tijdens de tussenschoolse opvang onderling ruzie of onenigheid krijgen dienen zij zich 

daarover te melden bij de tso-begeleiders. In de meer serieuze (ernstige) gevallen wordt het voorval 

gemeld bij de leerkracht. Deze zal het conflict verder op zich nemen, conform de afgesproken regels op 

school.  

Bij herhaling van ongewenst gedrag wordt door de tso-coördinator eerst contact opgenomen met de 

betreffende leerkracht om meer achtergrond informatie te krijgen en vervolgens met de ouders om hen 

uit te nodigen voor een gesprek.  

Wanneer ouders opmerkingen, vragen of klachten hebben over de tussenschoolse opvang dienen zij 

contact op te nemen met de tso-coördinator.  

 


