
 

 

Reglement Tussenschoolse Opvang  De Poolster 
 
Dit reglement is bedoeld voor de ouders van leerlingen die gebruik maken van de overblijfvoorziening. 
Om het overblijven op de school in goede banen te leiden is er, in samenwerking met de 
overblijforganisatie en de directie van de school, een overblijfreglement opgesteld. De school verwacht 
dat alle gebruikers van deze voorziening zich strikt aan de volgende regels houden. 

 

Artikel 1 – Verantwoordelijkheid directie  
De overblijforganisatie fungeert onder verantwoording van de directeur van de school en de MR. Samen 
met de overblijforganisatie vormen zij een bestuur die de uiteindelijke verantwoording en 
beslissingsbevoegdheden heeft. De dagelijkse gang van zaken staat onder toezicht van de 
overblijfcoördinator (Linda van Lobberegt). Aanwijzingen van deze overblijfmedewerkers moeten stipt 
worden opgevolgd. 
 
Artikel 2 – Verantwoordelijkheid medewerkers  
De leerlingen vallen, tijdens het overblijven, in eerste instantie onder verantwoordelijkheid van de 
overblijfmedewerkers. In tweede instantie ligt de verantwoordelijkheid bij het team en de directie, waarbij 
het bestuur van de school de eindverantwoordelijkheid heeft. 
 
Artikel 3 – Inzage in gegevens  
Alle persoons- en/of medische gegevens van leerlingen, die aangegeven staan in het account van de TSO, 
zijn door een aantal overblijfmedewerkers in te zien. De noodzakelijke gegevens m.b.t. allergieën en 
dagelijkse gang van zaken zijn door alle overblijfmedewerkers in te zien op de geprinte groepslijsten.  
 
Artikel 4 – Overblijfruimte 
Het overblijven vindt plaats in de groepen. 
 
Artikel 5 – Lunchpakket  
Een overblijvende leerling brengt een lunchpakket mee naar school. Ouders/verzorgers dienen hun kind 
erop te wijzen dit pakket te bewaren voor tussen de middag. Zo’n pakket kan brood, drinken en fruit 
bevatten. Een klein snoepje in het lunchpakket is toegestaan. 
 
Artikel 6 – Tijden  
Het overblijven vindt plaats van 12.00 uur tot 12.55 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 
Artikel 7 – Ophalen en brengen van en naar de klas  
Leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 blijven over in de eigen groep. De leerlingen uit de groepen 8 die verder 
van school wonen en om deze reden mogen overblijven op school, blijven in de eigen klas. Voor de 
groepen 8 is het toezicht zeer beperkt.   
 
Artikel 8 – Toezicht  
Er wordt door de overblijfmedewerkers bepaald of er binnen en/of buiten gespeeld gaat worden. In ieder 
geval wordt er steeds gezorgd voor voldoende toezicht. 
 
Artikel 9 – Ophalen door ouder  
Wanneer een ouder/verzorger zijn/haar kind tijdens het overblijven wil ophalen, moet dit gebeuren met 
medeweten van de dagelijkse leiding (groepsleerkracht en coördinator overblijf). 
 
Artikel 10 – Met vriendje/vriendinnetje mee  
Wanneer een ouder/verzorger kenbaar heeft gemaakt dat zijn/haar kind tijdens het overblijven zich bij de 
overblijfmedewerker mag afmelden om bij een vriendje of vriendinnetje te gaan eten, vrijwaart de 
ouder/verzorger de overblijforganisatie en de directie van de verantwoordelijkheid voor de leerling tijdens 
de afwezigheid. 
 
 



 
 
Artikel 11 – Regelmatig overblijven  
Iedere leerling dat van de overblijfregeling gebruik maakt, dient te zijn geregistreerd in het online 
registratie- en administratiesysteem TSO-Assistent. In dit systeem kun je vooruit reserveren binnen 
het huidige schooljaar. 
 
Artikel 12 – Onregelmatig overblijven 
Een leerling kan ook incidenteel overblijven. Om die reden is het wenselijk dat álle ouders hun kind 
registreren in het systeem. Incidentele overblijf kunt u 24/7 reserveren via het online registratie- en 
administratiesysteem. Dit kan nog op de schooldag zelf tot 10:00 uur. 
 
Artikel 13 - Kosten  
De bijdrage voor het overblijven bedraagt € 1,52 per keer (tso-eenheid). 
 
Artikel 14 – Betaalwijze  
De overblijfbijdrage wordt maandelijks achteraf geïncasseerd (automatische incasso). Een specificatie 
ontvangt u per email. De betalingscondities staan vermeld op de declaratie. 
 
Artikel 15 – Afmelden  
Reeds gereserveerde overblijf kan worden geannuleerd via het systeem. Dit kan nog op de schooldag zelf 
tot 10:00 uur. Een tijdig afgemelde overblijf wordt niet geïncasseerd. Een aangemelde, maar verzuimde 
overblijf die niet tijdig is afgemeld, wordt wel geïncasseerd tenzij anders is overeengekomen. 
 
Artikel 16 – Veiligheidsprotocol  
Wanneer een aangemelde leerling zonder afmelding afwezig is, wordt u hiervan telefonisch en per 
e-mail (administratieve reden) op de hoogte gebracht. 
 
Artikel 17 – Onaangemeld overblijven  
Wanneer voor een leerling geen overblijf is gereserveerd, maar het zich toch aanwezig meldt, zal deze 
overblijf aan het eind van de maand worden gedeclareerd. U wordt hiervan om administratieve redenen 
per email op de hoogte gebracht. 
 
Artikel 18 – Financiële verantwoording  
Uw bijdrage voor de tussenschoolse opvang wordt gebruikt voor de vergoeding van de 
overblijfmedewerkers, de aanschaf en het onderhoud van (spel)materialen, verzekeringen etc. 
 
Artikel 19 – Positieve saldi  
Eventuele positieve saldi komen ten goede aan de overblijforganisatie. Zij worden onder andere besteed 
aan het uitbreiden van de overblijffaciliteiten, in overleg met het bestuur en de directie van de school. 
Daarnaast dient er een wettelijke reserve aanwezig te zijn die ingezet kan worden bij eventuele 
calamiteiten. 
 
Artikel 20 – Jaarverslag  
De financiële verantwoording over inkomsten en uitgaven berust bij de overblijforganisatie. Jaarlijks zal 
er een financieel jaarverslag opgesteld worden. 
 
Artikel 21 – Uitsluiting van deelname  
Leerlingen kunnen worden uitgesloten van deze faciliteiten, wanneer zijzelf dan wel hun 
ouders/verzorgers zich niet houden aan dit reglement. 
 
Artikel 22 – Aansprakelijkheid eigendommen  
Voor het zoek raken, beschadigen of vernielen van zelf meegebrachte materialen of goederen kan niet de 
overblijforganisatie, noch directie of MR verantwoordelijk dan wel aansprakelijk gesteld worden. 
 
 
 
 



Artikel 23 – Onacceptabel gedrag 
Om de onderlinge sfeer tussen leerlingen en (overblijf-)medewerkers op De Poolster prettig te houden, 
worden er vanaf schooljaar 2022-2023 vijf basisregels gehanteerd: 
Op De Poolster:  1. zijn we aardig voor elkaar  

2. luisteren we naar elkaar   
3. gaan we netjes om met alle spullen   
4. lopen we rustig en praten we zacht in de gang  
5. mag je jezelf zijn  

  
Wanneer het gedrag van een leerling daartoe aanleiding geeft en/of wanneer de regels worden 
overtreden, dan worden de volgende stappen ondernomen: 
1. Bij een eerste misdraging of overtreding van de regels krijgt de leerling een waarschuwing van de 

overblijfmedewerkers, de groepsleerkracht van de leerling wordt ingelicht;  
2. Bij herhaling worden de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers ingelicht door de 

overblijfmedewerkers of door de directie van school;  
3. Blijft de leerling de regels overtreden, dan wordt het tijdelijk of definitief uitgesloten van de overblijf. 
 
Artikel 24 – Reglement  
Elke ouder/verzorger kan dit reglement inzien op de website van de school www.depoolster.nl. Alle 
ouders/verzorgers die gebruik maken van de overblijf geven, met het gebruik maken ervan, aan dit 
reglement te hebben gelezen en het hierin gestelde te onderschrijven en te zullen nakomen. 
 
Artikel 25 – Onvoorzien 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de dagelijkse leiding en/of de directie van de 
school. 
 
Artikel 26 – Bijstelling 
Dit reglement kan door het bestuur worden bijgesteld en/of aangepast al naar gelang de noodzaak 
hiervan. Ouders/verzorgers worden in dat geval op de hoogte gebracht. 
 
 



 


