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Algemeen 
De tussenschoolse opvang (TSO) geldt voor de groepen 1 t/m 8 en vindt plaats op maandag, dinsdag, 
donderdag en (op enkele  scholen) vrijdag door gediplomeerde pedagogisch medewerkers, ondersteund 
door stagiaires en in enkele gevallen met vrijwilligers (het TSO-team).  
 
Kenmerkend voor de TSO is de deskundige begeleiding en plezierige sfeer. HOPPAS is er op gericht de 
kinderen een ontspannen pauze aan te bieden waarbij gezorgd wordt voor aansluiting bij de cultuur en 
regels van de school.  
 
De kosten van de TSO worden jaarlijks (kalenderjaar) geïndiceerd door HOPPAS. Via het ouderportaal 
worden de kinderen aan- en afgemeld door de ouders, eventueel via kindplanning. De TSO-coördinator is 
verantwoordelijk voor de controle van de presentielijst tijdens de TSO. 
 
Voor de TSO hanteren wij de maatstaf één volwassene op vijftien kinderen. De TSO is op basis van zelf 
meegenomen lunch en dranken. 
 

Regels & rituelen 
Om alles goed te laten verlopen, zijn tijdens de tussenschoolse opvang de volgende regels van toepassing:  
 
Voor het eten:  

• Leerkrachten zien erop toe dat alle kinderen naar de TSO-ruimte gaan. Kinderen van groep 1 en 2 
worden persoonlijk overgedragen door de leerkracht aan het TSO-team (en vice versa). Het is voor 
ouders van kinderen met een flexibele afname in groep 1 en 2 aan te raden ook de leerkracht te 
informeren. 

• Er is ruimte om de lunch te beginnen met (stil) gebed. 

• Voor het eten is er gelegenheid om naar het toilet te gaan en handen te wassen.  

• Het TSO-team houdt de presentielijst bij en zorgt ervoor dat elk kind zich welkom en veilig voelt.  

• Kinderen en TSO-team hebben respect voor elkaar.  
 
Tijdens het eten:  

• De kinderen eten gezamenlijk, eventueel in groepen verdeeld (bv. per leeftijd). 

• Er wordt erop gelet dat kinderen de meegebrachte lunch ook opeten. Maar de trek is niet elke dag 
even groot. Als kinderen hun brood niet geheel opeten, nemen zij het restant mee naar huis.  

 
Na het eten: 

• Na het eten ruimen de kinderen samen met het TSO-team de ruimtes waar gegeten is op.  

• Buitenactiviteiten hebben, indien het weer het toelaat, de voorkeur.  
 
Algemeen: 

• De kinderen staan onder toezicht van het TSO-team die erop toeziet dat de kinderen het 
schoolplein niet verlaten.  

• Rennen mag buiten wel, maar is in de school niet toegestaan.  

• Als een kind ziek wordt of een ongeval krijgt, wordt de leerkracht en/of directie gewaarschuwd. In 
overleg met hen wordt vervolgens wel of niet contact met de ouders opgenomen.  

• Als tijdens de TSO toedienen van medicijnen gewenst is, dienen de ouders/verzorgers het 
formulier Medicatieverstrekking in te leveren. Dit formulier is te verkrijgen bij de TSO coördinator.  



• HOPPAS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is tijdens het overblijven bij de 
TSO.  

 

Beëindiging opvang 
Het kan zijn dat de TSO vanuit HOPPAS stopgezet gaat worden. In dergelijke situaties hebben er diverse 
gesprekken met ouders plaatsgevonden. Redenen om de opvang vanuit HOPPAS stop te zetten zijn: 

• Opvang is niet passend bij het kind. 

• Het kind is een gevaar voor zichzelf. 

• Het kind is een gevaar voor andere kinderen. 

• Het kind toont stelselmatig gedrag wat niet passend is op de TSO. 

• Bij openstaande facturen van drie maanden of meer. 
Een dergelijk besluit wordt, na overleg met de manager kinderopvang, door de directie genomen. 
 
 

Activiteiten 
Aangezien de kinderen de hele ochtend geconcentreerd bezig zijn geweest op school, is het belangrijk dat 
de kinderen tijdens de TSO actief bezig kunnen zijn. Bij goed weer wordt ervoor gekozen om direct na de 
lunch naar het schoolplein te gaan en daar vrij buiten spelen. Bij slecht weer wordt er gespeeld in de 
gymzaal of in de aula. Het TSO-team kan door omstandigheden ervoor kiezen om anders te bepalen.  
 
De kinderen kunnen zelf altijd suggesties aandragen. Het is aan het TSO-team om te luisteren naar de 
inbreng van de kinderen en te kijken wat de mogelijkheden zijn. Het TSO-team bepaalt of het spel 
gespeeld kan worden en wanneer. Het TSO-team is flexibel en heeft altijd een andere mogelijkheid achter 
de hand. 
 
Mogelijke gymzaal- of buitenactiviteiten zijn: voetballen, basketballen, tikkertje, estafette, etc. Tijdens de 
TSO worden geen grote materialen gebruikt. Wanneer de kinderen in de gymzaal spelen wordt de ene 
helft van de gymzaal gebruikt voor een georganiseerde activiteit en de andere helft van de gymzaal kan 
gebruikt worden voor vrij spel. 
 
Om 12.45 uur leggen alle kinderen de gebruikte voorwerpen netjes bij elkaar en bereiden zich voor om 
weer naar de klas te gaan. Het TSO-team ruimt de spullen op in de daarvoor bestemde kasten of kisten.  
 

Aanmelden 
Ieder kind, dat regelmatig of incidenteel gebruik wenst te maken van de TSO wordt ingeschreven bij 
HOPPAS. Dit kan door middel van het aanmeldingsformulier, terug te vinden op de website van HOPPAS 
www.hoppas.nl onder TSO, aanmelden https://www.hoppas.nl/inschrijven/. Op het aanmeldingsformulier 
kun je aangeven of je kind gebruik maakt van vaste dagen of dat je incidenteel gebruik maakt van de TSO. 
Een combinatie van deze twee vormen is ook mogelijk.  
 
Het aan- en afmelden van een overblijfmiddag kan gemakkelijk via de ouderapp. 
 

Wennen  

http://www.hoppas.nl/
https://www.hoppas.nl/inschrijven/


Kinderen die in groep 1 of nieuw op school komen maken in die eerste schoolweken een inspannende 
periode door. De ervaring leert dat niet alle kleuters het goed aan kunnen om zoveel indrukken tegelijk te 
verwerken. Daarom raden wij aan kinderen die voor het eerst naar school gaan (groep 1) in hun eerste 
schoolweek niet te laten deelnemen aan de TSO, als het niet strikt noodzakelijk is.  

 

Kosten 
Kinderen kunnen vooraf plaatsen inkopen middels een contract. Vaste overblijfdagen worden voordeliger 
aangeboden. Het is ook mogelijk om flexibel aan te melden tot 10.00 uur op de betreffende dag.  
Bij afmelden voor 10.00 uur op de betreffende dag worden er GEEN kosten berekend. Daarna wel. Echter, 
heb je een losse TSO dienst aangemeld die je vervolgens wilt afmelden, dan krijg je slechts € 2,85 
gecrediteerd.  
 
Een TSO ruilen is niet mogelijk en u kunt geen tegoed opbouwen bij afmeldingen. 
 
Hieronder de tarieven voor 2022: 

Vaste dag TSO (op contract) € 3,09 

Flexibele dag TSO € 3,63 

Extra dag TSO € 3,63 

Niet doorgegeven TSO € 5,00 

 
De factuur wordt middels een automatische incasso afgehandeld. 
 

Vragen & opmerkingen 
Met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken kun je het beste terecht bij de coördinator. Zij kan je van 
dienst zijn, dan wel in contact brengen met de juiste medewerker.  


