Tussenschoolse opvang (TSO)
Omschrijving
Uw kind kan tussen de middag overblijven op de basisschool. Elke school moet deze
tussenschoolse opvang (TSO) organiseren als ouders erom vragen. U betaalt hiervoor een
bijdrage.

Wie organiseert het overblijven?
Basisscholen zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de tussenschoolse opvang
(TSO), als ouders hierom vragen. Scholen kunnen hiervoor vrijwilligers inschakelen. Dat zijn
meestal ouders. Scholen kunnen de tussenschoolse opvang ook uitbesteden. Bijvoorbeeld
aan een organisatie voor kinderopvang. Het schoolbestuur bespreekt met de ouders hoe de
school het overblijven regelt.

Aan welke eisen moeten de tso medewerkers aan voldoen?
Degenen die toezicht houden op de kinderen moeten aan een aantal eisen voldoen:
•
•

•

Ten minste de helft van de overblijfkrachten moet één of meerdere van de volgende
cursussen gevolgd hebben; een TSO-opleiding, overblijfcursus, pedagogische cursus
of een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) of EHBO
Alle overblijfkrachten moeten een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen
wanneer zij met hun werkzaamheden beginnen. De verklaring omtrent het gedrag
mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment dat de overblijfkracht aangesteld
wordt
Alle medewerkers moeten door de school worden verzekerd voor wettelijke
aansprakelijkheid

Ruimte voor overblijven op school?
De school zorgt voor een veilige ruimte waar de kinderen kunnen eten en zich kunnen
ontspannen. De school doet dit in overleg met de ouders.

Zijn er kosten aan verbonden?
Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven en van het eten. De school
mag bepalen hoe hoog die bijdrage is. Meestal gaat het om enkele euro’s per dag. De
medezeggenschapsraad moet met het bedrag instemmen.

Reglement overblijven op school
In de schoolgids van een basisschool vindt u informatie over de tussenschoolse opvang. Aan
de orde komen onder andere:
•
•
•
•

gedragsregels;
taken en scholing van overblijfkrachten;
het aantal kinderen per overblijfkracht;
de pedagogische aanpak.

Wat houdt continurooster op school in?
Op scholen met een continurooster moeten alle leerlingen tijdens de middagpauze op school
blijven. De school is ook op dat moment verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen.
Het onderwijspersoneel verzorgt het toezicht in de middagpauze. Er is dan dus geen sprake
van tussenschoolse opvang. Ouders hoeven dan ook geen overblijfbijdrage te betalen. Wel
mag er een vrijwillige bijdrage in de kosten worden gevraagd.
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Voor wie is de tussenschoolse opvang bedoeld?
Het is bedoeld voor kinderen vanaf vier jaar tot het einde van hun basisschooltijd.

Indicatie nodig?
Nee, er is geen indicatie nodig.

Aanvraagprocedure
Het inschrijven voor tussenschoolse opvang verloopt via de scholen. Informatie hierover kunt
u bij de school van uw kind opvragen.

Eigen bijdrage
Omdat tussenschoolse opvang niet onder de wet Kinderopvang valt (maar onder de wet
Primair Basisonderwijs) heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag.

Leverancier
Sinds augustus 2006 zijn alle basisscholen verplicht tussenschoolse opvang te bieden.

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:
Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Wij werken op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
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