
     

                Over overblijven 
Algemeen 

De TSO (tussenschoolse opvang) valt onder Stichting Kinderopvang Op Kop. Hoewel het dus in school 

plaatsvindt, valt het niet rechtstreeks onder de school. Natuurlijk werken we wel nauw met elkaar 

samen. Overblijven is mogelijk voor alle kinderen van de Beatrixschool. De TSO beschikt over eigen 

ruimtes. Eentje voor de kleuters en eentje voor de kinderen van 3 t/m 8.  

Voordat uw kind kan deelnemen aan het overblijven, vult u eenmalig een inschrijfformulier in. Hierop 

vermeldt u de NAW-gegevens, de huisarts en eventuele bijzonderheden. De school mag deze 

informatie i.v.m. de privacywetgeving niet met ons delen. U kunt een inschrijfformulier afhalen bij de 

conciërge of downloaden van de website. 

Wanneer uw kind tijdens het overblijven medicijnen moet innemen, verzoeken wij u ons daarvan  op 

de hoogte te stellen, zodat we afspraken kunnen maken. 

We stimuleren de kinderen de meegegeven lunch helemaal op te eten. Eet uw kind niet alles op, dan 

geven we het overgeblevene mee terug naar huis. Zo bent u als ouder geïnformeerd en kunt u 

eventueel de lunch aanpassen. 

 

 

Af- en aanmelden 

We werken met een digitaal inschrijf- en strippensysteem. Als ouder ontvangt u hiervoor van ons een 

account, wanneer u uw kind heeft aangemeld via het inschrijfformulier.  

Op http://beatrixschool.donkworks.nl kunt u inloggen met deze account. U kunt deze portal ook 

bereiken via de website van school. Klik daarvoor onder ‘Ouders’ op ‘TSO overblijven’. 

Uw kind aan- of afmelden voor de TSO kan tot 10 uur ’s ochtends.  

Kinderen die zijn aangemeld verschijnen op onze daglijst en verwachten wij. Indien een aangemeld 

kind niet bij de overblijf verschijnt gaan we zoeken waar het kind is en zullen wij u zo nodig bellen. 

Mocht het kind niet gebruik maken van de overblijf maar niet zijn afgemeld, dan brengen we wel een 

strip in rekening. Wees dus alert op aan- en afmelden. Uitzondering op deze regel vormen de 

kinderen die in de loop van de ochtend ziek naar huis zijn gegaan. 

In vakanties kan er niet worden aangemeld voor TSO. Deze dagen zijn in het systeem geblokkeerd. 

Dat geldt ook voor de studiedagen van het team, wanneer de school gesloten is.  

Houdt bij aan – en afmelden wel rekening met excursies, schoolreizen en studieMIDDAGEN. Deze 

dagen worden niet geblokkeerd in het systeem en moet u dus desgewenst zelf afmelden. 

 

Kosten en wijze van betalen 

De kosten voor het overblijven bedragen € 1,70  per keer. We werken met een digitaal strippensaldo. 

Dat betekent dat u strippen aanschaft door het bedrag over te maken naar rekeningnummer 

NL 55 RABO 01455.25.449, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep. 

Wanneer uw saldo naar € 0 gaat, ontvangt u een herinnering voor betaling. U bepaalt zelf hoeveel 

strips u per keer opwaardeert. Tip: maakt u regelmatig gebruik van de TSO, maak dan iedere maand 

een vast bedrag over, zodat u nooit zonder strips komt te zitten. U kunt dat eventueel automatisch 

door uw bank laten doen. Het tegoed blijft de gehele schoolperiode geldig en wanneer uw kind de 

school verlaat, wordt het nog beschikbare saldo terug geboekt. 

 



Het overblijven 

Het heeft de voorkeur het brood mee te geven in een 

broodtrommel die, net als de beker, is voorzien van de 

naam. Er mag natuurlijk ook iets lekkers meegegeven 

worden. Wel vragen we dit te beperken en adviseren we 

een gezonde versnapering. Uit veiligheidsoverwegingen is 

het meegeven van lolly’s en kauwgom niet toegestaan. 

Overblijven is niet alleen ‘eten op school’, maar ook 

ontspannen. Na het eten spelen we op het plein. 

 

12.00 uur:  de kinderen uit de groepen 1-2 worden opgehaald uit de klassen en gaan gezamenlijk 

naar hun eigen overblijfruimte. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 komen 

zelfstandig naar hún eigen overblijfruimte. 

12.20 uur:  Als we klaar zijn met eten gaan we buiten spelen. Bij slecht weer blijven we natuurlijk  

   binnen. De kinderen uit 3 t/m 8 gaan zelf naar buiten. De kinderen van 1-2 onder  

   begeleiding van een overblijfkracht. De overblijfkrachten houden toezicht op het  

   plein.  

13.00 uur:  Als buiten alles is opgeruimd, brengen de overblijfkrachten de kleuters binnen en  

   nemen de leerkrachten de pleinwacht over. 

 

Overblijfreglement 

We hanteren bij de TSO de volgende regels: 

* Zonder schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers mogen kinderen die opgegeven zijn   

   voor het overblijven, niet met een ander kind mee naar huis gaan. 

* Voor het handen wassen, tanden poetsen en plassen worden de toiletten van de bso gebruikt. 

* Mobieltjes zijn niet toegestaan tijdens de overblijf, hiervoor gelden de schoolregels. 

* De maaltijd begint gezamenlijk, we blijven aan tafel tot iedereen klaar is met eten. 

* Tijdens het eten wordt er niet geduwd, geschreeuwd, getrokken of heen en weer gelopen. 

* Kinderen die naar buiten willen, gaan onder begeleiding van een overblijfkracht. 

* Kinderen die binnen blijven, doen dat eveneens onder begeleiding van een overblijfkracht, in de  

   overblijfruimte. 

* Als we binnen spelen, doen we dat met de materialen die voor de tso/bso aanwezig zijn. We spelen  

   niet met de schoolmaterialen.     

* Na het spelen ruimen we met z’n allen op. 

* Tijdens het buiten spelen mogen de kinderen niet zomaar naar binnen lopen. Als er iets opgehaald  

   moet worden of van de toiletten gebruik gemaakt moet worden, wordt toestemming gevraagd aan  

   de overblijfkracht.     

* Op het schoolplein gelden de schoolregels. 

* Wanneer een kind spullen van huis moet halen, of werk moet afmaken, kan dat alleen in overleg  

   met de leerkracht. 

* De overblijfkrachten hebben de leiding en verantwoording voor het overblijven. We hopen dan  

   ook, dat u bovenstaande regels met uw kind bespreekt, zodat we het overblijven voor iedereen   

   leuk kunnen houden. 

 

Contact 

De coördinatie van de TSO is in handen van Lida Schaap. Zij draait ook regelmatig mee met de 

overblijf. Bij vragen en suggesties kunt u een mailtje sturen naar: overblijfbeatrixschool@gmail.com 

Dat kan ook via de website van school (‘Ouders’ – ‘TSO overblijven’).  

Op school is Anja van Scheepen (conciërge en overblijfkracht) degene waar u met uw vragen terecht 

kunt.  
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Het overblijven 

Het heeft de voorkeur het brood mee te geven in een 

broodtrommel die, net als de beker, is voorzien van de 

naam. Er mag natuurlijk ook iets lekkers meegegeven 

worden. Wel vragen we dit te beperken en adviseren we 

een gezonde versnapering. Uit veiligheidsoverwegingen is 

het meegeven van lolly’s en kauwgom niet toegestaan. 

Overblijven is niet alleen ‘eten op school’, maar ook 

ontspannen. Na het eten spelen we op het plein. 

 

12.00 uur:  de kinderen uit de groepen 1-2 worden opgehaald uit de klassen en gaan gezamenlijk 

naar hun eigen overblijfruimte. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 komen 

zelfstandig naar hún eigen overblijfruimte. 

12.20 uur:  Als we klaar zijn met eten gaan we buiten spelen. Bij slecht weer blijven we natuurlijk  

   binnen. De kinderen uit 3 t/m 8 gaan zelf naar buiten. De kinderen van 1-2 onder  

   begeleiding van een overblijfkracht. De overblijfkrachten houden toezicht op het  

   plein.  

13.00 uur:  Als buiten alles is opgeruimd, brengen de overblijfkrachten de kleuters binnen en  

   nemen de leerkrachten de pleinwacht over. 

 

Overblijfreglement 

We hanteren bij de TSO de volgende regels: 

* Zonder schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers mogen kinderen die opgegeven zijn   

   voor het overblijven, niet met een ander kind mee naar huis gaan. 

* Voor het handen wassen, tanden poetsen en plassen worden de toiletten van de bso gebruikt. 

* Mobieltjes zijn niet toegestaan tijdens de overblijf, hiervoor gelden de schoolregels. 

* De maaltijd begint gezamenlijk, we blijven aan tafel tot iedereen klaar is met eten. 

* Tijdens het eten wordt er niet geduwd, geschreeuwd, getrokken of heen en weer gelopen. 

* Kinderen die naar buiten willen, gaan onder begeleiding van een overblijfkracht. 

* Kinderen die binnen blijven, doen dat eveneens onder begeleiding van een overblijfkracht, in de  

   overblijfruimte. 

* Als we binnen spelen, doen we dat met de materialen die voor de tso/bso aanwezig zijn. We spelen  

   niet met de schoolmaterialen.     

* Na het spelen ruimen we met z’n allen op. 

* Tijdens het buiten spelen mogen de kinderen niet zomaar naar binnen lopen. Als er iets opgehaald  

   moet worden of van de toiletten gebruik gemaakt moet worden, wordt toestemming gevraagd aan  

   de overblijfkracht.     

* Op het schoolplein gelden de schoolregels. 

* Wanneer een kind spullen van huis moet halen, of werk moet afmaken, kan dat alleen in overleg  

   met de leerkracht. 

* De overblijfkrachten hebben de leiding en verantwoording voor het overblijven. We hopen dan  

   ook, dat u bovenstaande regels met uw kind bespreekt, zodat we het overblijven voor iedereen   

   leuk kunnen houden. 

 

Contact 

De coördinatie van de TSO is in handen van Lida Schaap. Zij draait ook regelmatig mee met de 

overblijf. Bij vragen en suggesties kunt u een mailtje sturen naar: overblijfbeatrixschool@gmail.com 

Dat kan ook via de website van school (‘Ouders’ – ‘TSO overblijven’).  

Op school is Anja van Scheepen (conciërge en overblijfkracht) degene waar u met uw vragen terecht 

kunt.  



     

                Over overblijven 
Algemeen 

De TSO (tussenschoolse opvang) valt onder Stichting Kinderopvang Op Kop. Hoewel het dus in school 

plaatsvindt, valt het niet rechtstreeks onder de school. Natuurlijk werken we wel nauw met elkaar 

samen. Overblijven is mogelijk voor alle kinderen van de Beatrixschool. De TSO beschikt over eigen 

ruimtes. Eentje voor de kleuters en eentje voor de kinderen van 3 t/m 8.  

Voordat uw kind kan deelnemen aan het overblijven, vult u eenmalig een inschrijfformulier in. Hierop 

vermeldt u de NAW-gegevens, de huisarts en eventuele bijzonderheden. De school mag deze 

informatie i.v.m. de privacywetgeving niet met ons delen. U kunt een inschrijfformulier afhalen bij de 

conciërge of downloaden van de website. 

Wanneer uw kind tijdens het overblijven medicijnen moet innemen, verzoeken wij u ons daarvan  op 

de hoogte te stellen, zodat we afspraken kunnen maken. 

We stimuleren de kinderen de meegegeven lunch helemaal op te eten. Eet uw kind niet alles op, dan 

geven we het overgeblevene mee terug naar huis. Zo bent u als ouder geïnformeerd en kunt u 

eventueel de lunch aanpassen. 

 

 

Af- en aanmelden 

We werken met een digitaal inschrijf- en strippensysteem. Als ouder ontvangt u hiervoor van ons een 

account, wanneer u uw kind heeft aangemeld via het inschrijfformulier.  

Op http://beatrixschool.donkworks.nl kunt u inloggen met deze account. U kunt deze portal ook 

bereiken via de website van school. Klik daarvoor onder ‘Ouders’ op ‘TSO overblijven’. 

Uw kind aan- of afmelden voor de TSO kan tot 10 uur ’s ochtends.  

Kinderen die zijn aangemeld verschijnen op onze daglijst en verwachten wij. Indien een aangemeld 

kind niet bij de overblijf verschijnt gaan we zoeken waar het kind is en zullen wij u zo nodig bellen. 

Mocht het kind niet gebruik maken van de overblijf maar niet zijn afgemeld, dan brengen we wel een 

strip in rekening. Wees dus alert op aan- en afmelden. Uitzondering op deze regel vormen de 

kinderen die in de loop van de ochtend ziek naar huis zijn gegaan. 

In vakanties kan er niet worden aangemeld voor TSO. Deze dagen zijn in het systeem geblokkeerd. 

Dat geldt ook voor de studiedagen van het team, wanneer de school gesloten is.  

Houdt bij aan – en afmelden wel rekening met excursies, schoolreizen en studieMIDDAGEN. Deze 

dagen worden niet geblokkeerd in het systeem en moet u dus desgewenst zelf afmelden. 

 

Kosten en wijze van betalen 

De kosten voor het overblijven bedragen € 1,70  per keer. We werken met een digitaal strippensaldo. 

Dat betekent dat u strippen aanschaft door het bedrag over te maken naar rekeningnummer 

NL 55 RABO 01455.25.449, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep. 

Wanneer uw saldo naar € 0 gaat, ontvangt u een herinnering voor betaling. U bepaalt zelf hoeveel 

strips u per keer opwaardeert. Tip: maakt u regelmatig gebruik van de TSO, maak dan iedere maand 

een vast bedrag over, zodat u nooit zonder strips komt te zitten. U kunt dat eventueel automatisch 

door uw bank laten doen. Het tegoed blijft de gehele schoolperiode geldig en wanneer uw kind de 
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   leuk kunnen houden. 

 

Contact 

De coördinatie van de TSO is in handen van Lida Schaap. Zij draait ook regelmatig mee met de 

overblijf. Bij vragen en suggesties kunt u een mailtje sturen naar: overblijfbeatrixschool@gmail.com 

Dat kan ook via de website van school (‘Ouders’ – ‘TSO overblijven’).  

Op school is Anja van Scheepen (conciërge en overblijfkracht) degene waar u met uw vragen terecht 

kunt.  



     

                Over overblijven 
Algemeen 

De TSO (tussenschoolse opvang) valt onder Stichting Kinderopvang Op Kop. Hoewel het dus in school 

plaatsvindt, valt het niet rechtstreeks onder de school. Natuurlijk werken we wel nauw met elkaar 

samen. Overblijven is mogelijk voor alle kinderen van de Beatrixschool. De TSO beschikt over eigen 

ruimtes. Eentje voor de kleuters en eentje voor de kinderen van 3 t/m 8.  

Voordat uw kind kan deelnemen aan het overblijven, vult u eenmalig een inschrijfformulier in. Hierop 

vermeldt u de NAW-gegevens, de huisarts en eventuele bijzonderheden. De school mag deze 

informatie i.v.m. de privacywetgeving niet met ons delen. U kunt een inschrijfformulier afhalen bij de 

conciërge of downloaden van de website. 

Wanneer uw kind tijdens het overblijven medicijnen moet innemen, verzoeken wij u ons daarvan  op 

de hoogte te stellen, zodat we afspraken kunnen maken. 

We stimuleren de kinderen de meegegeven lunch helemaal op te eten. Eet uw kind niet alles op, dan 

geven we het overgeblevene mee terug naar huis. Zo bent u als ouder geïnformeerd en kunt u 

eventueel de lunch aanpassen. 

 

 

Af- en aanmelden 

We werken met een digitaal inschrijf- en strippensysteem. Als ouder ontvangt u hiervoor van ons een 

account, wanneer u uw kind heeft aangemeld via het inschrijfformulier.  

Op http://beatrixschool.donkworks.nl kunt u inloggen met deze account. U kunt deze portal ook 

bereiken via de website van school. Klik daarvoor onder ‘Ouders’ op ‘TSO overblijven’. 

Uw kind aan- of afmelden voor de TSO kan tot 10 uur ’s ochtends.  

Kinderen die zijn aangemeld verschijnen op onze daglijst en verwachten wij. Indien een aangemeld 

kind niet bij de overblijf verschijnt gaan we zoeken waar het kind is en zullen wij u zo nodig bellen. 

Mocht het kind niet gebruik maken van de overblijf maar niet zijn afgemeld, dan brengen we wel een 

strip in rekening. Wees dus alert op aan- en afmelden. Uitzondering op deze regel vormen de 

kinderen die in de loop van de ochtend ziek naar huis zijn gegaan. 

In vakanties kan er niet worden aangemeld voor TSO. Deze dagen zijn in het systeem geblokkeerd. 

Dat geldt ook voor de studiedagen van het team, wanneer de school gesloten is.  

Houdt bij aan – en afmelden wel rekening met excursies, schoolreizen en studieMIDDAGEN. Deze 

dagen worden niet geblokkeerd in het systeem en moet u dus desgewenst zelf afmelden. 

 

Kosten en wijze van betalen 

De kosten voor het overblijven bedragen € 1,70  per keer. We werken met een digitaal strippensaldo. 

Dat betekent dat u strippen aanschaft door het bedrag over te maken naar rekeningnummer 

NL 55 RABO 01455.25.449, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep. 

Wanneer uw saldo naar € 0 gaat, ontvangt u een herinnering voor betaling. U bepaalt zelf hoeveel 

strips u per keer opwaardeert. Tip: maakt u regelmatig gebruik van de TSO, maak dan iedere maand 

een vast bedrag over, zodat u nooit zonder strips komt te zitten. U kunt dat eventueel automatisch 

door uw bank laten doen. Het tegoed blijft de gehele schoolperiode geldig en wanneer uw kind de 

school verlaat, wordt het nog beschikbare saldo terug geboekt. 

 



Het overblijven 

Het heeft de voorkeur het brood mee te geven in een 

broodtrommel die, net als de beker, is voorzien van de 

naam. Er mag natuurlijk ook iets lekkers meegegeven 

worden. Wel vragen we dit te beperken en adviseren we 

een gezonde versnapering. Uit veiligheidsoverwegingen is 

het meegeven van lolly’s en kauwgom niet toegestaan. 

Overblijven is niet alleen ‘eten op school’, maar ook 

ontspannen. Na het eten spelen we op het plein. 

 

12.00 uur:  de kinderen uit de groepen 1-2 worden opgehaald uit de klassen en gaan gezamenlijk 

naar hun eigen overblijfruimte. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 komen 

zelfstandig naar hún eigen overblijfruimte. 

12.20 uur:  Als we klaar zijn met eten gaan we buiten spelen. Bij slecht weer blijven we natuurlijk  

   binnen. De kinderen uit 3 t/m 8 gaan zelf naar buiten. De kinderen van 1-2 onder  

   begeleiding van een overblijfkracht. De overblijfkrachten houden toezicht op het  

   plein.  

13.00 uur:  Als buiten alles is opgeruimd, brengen de overblijfkrachten de kleuters binnen en  

   nemen de leerkrachten de pleinwacht over. 

 

Overblijfreglement 

We hanteren bij de TSO de volgende regels: 

* Zonder schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers mogen kinderen die opgegeven zijn   

   voor het overblijven, niet met een ander kind mee naar huis gaan. 

* Voor het handen wassen, tanden poetsen en plassen worden de toiletten van de bso gebruikt. 

* Mobieltjes zijn niet toegestaan tijdens de overblijf, hiervoor gelden de schoolregels. 

* De maaltijd begint gezamenlijk, we blijven aan tafel tot iedereen klaar is met eten. 

* Tijdens het eten wordt er niet geduwd, geschreeuwd, getrokken of heen en weer gelopen. 

* Kinderen die naar buiten willen, gaan onder begeleiding van een overblijfkracht. 

* Kinderen die binnen blijven, doen dat eveneens onder begeleiding van een overblijfkracht, in de  

   overblijfruimte. 

* Als we binnen spelen, doen we dat met de materialen die voor de tso/bso aanwezig zijn. We spelen  

   niet met de schoolmaterialen.     

* Na het spelen ruimen we met z’n allen op. 

* Tijdens het buiten spelen mogen de kinderen niet zomaar naar binnen lopen. Als er iets opgehaald  

   moet worden of van de toiletten gebruik gemaakt moet worden, wordt toestemming gevraagd aan  

   de overblijfkracht.     
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