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Inleiding 
Aangezien het een maatschappelijk goed is dat beide partners in een relatie deelnemen aan het 

arbeidsproces zijn er steeds meer kinderen in de basisschoolleeftijd die tussen de middag op school  

blijven. Hierbij is sprake van een speciale vorm van buitenschoolse opvang. Ook 't Blokhuus wil de 

mogelijkheid bieden om kinderen tussen de middag over te laten blijven. Het gaat hierbij om 

kinderen die niet in de gelegenheid zijn om thuis te eten.  't Blokhuus kiest voor een kwalitatieve 

aanpak waarbij veiligheid een eerste vereiste is. Ook de beheersbaarheid van het overblijven is 

essentieel. Hierdoor is het overblijven gebonden aan procedures c.q. richtlijnen, die vastgelegd zijn in 

deze overblijfregeling 

 

Organisatie 
Het overblijven valt onder de verantwoording van het bestuur en wordt geregeld en begeleid door de 

overblijfkrachten. Deze groep wordt aangestuurd door een coördinator. De coördinator regelt alle 

zaken met betrekking tot het overblijven en de aanwezigheid van voldoende begeleiding en 

onderhoudt de contacten met team, directie en bestuur. 

 

Het aantal overblijfkrachten is gerelateerd aan het gemiddeld aantal leerlingen dat per dag gebruik 

maakt van de voorziening: 

2 overblijfkrachten tot een aantal van 30 leerlingen 

3 overblijfkrachten tot een aantal van 45 leerlingen 

4 overblijfkrachten tot een aantal van 60 leerlingen, enz. 

 

De kinderen die overblijven zijn verzekerd tijdens de overblijftijden. Het bestuur sluit tevens een 

WA-verzekering af voor al degenen die verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor schade 

gedurende het overblijven. 

 

Taken en bevoegdheden van de overblijfkrachten 

De overblijfkracht wordt, indien gewenst, in staat gesteld scholing te volgen ten behoeve van het 

overblijven. De kosten voor cursusgeld zijn voor rekening van het bestuur, die vooraf goedkeuring 

dient te verlenen voor het volgen van de cursus. 

De overblijfkrachten krijgen een vergoeding van € 10,00 per keer (per 1 januari 2019). 

 

De overblijfkrachten hebben tot taak: 

1. De leerlingen in de gelegenheid te stellen om in rust de lunch te gebruiken 

2. De leerlingen, onder hun toezicht, de gelegenheid te geven om zowel in de beschikbare 

ruimte binnen het gebouw als buiten op het schoolterrein te spelen; 

3. De leerlingen desgewenst te stimuleren tot en te ondersteunen in hun spel of andere 

bezigheden; 

4. tenminste 1X per half jaar gezamenlijk werkoverleg te voeren ten behoeve van een optimale 

uitvoering van werkzaamheden; 

5. de gelden te innen en uitgaven te doen, die verbonden zijn aan het overblijven en hierover 

regelmatig een overzicht van ontvangsten en uitgaven bij te houden; 

6. dagelijks een overzicht bij te houden welke leerlingen gebruik hebbben gemaakt van de 

overblijfvoorziening en welke overblijfkrachten aanwezig zijn geweest; 
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7. de interne afspraken voor overblijfkrachten zijn onderdeel van dit reglement en worden op 

aanvraag overlegd aan ouders. 

 

 

De overblijfkrachten zijn bevoegd via de coördinator: 

1.  het teamlid dat is aangewezen als contactpersoon, te informeren over het gedrag van 

leerlingen dat een belemmering vormt bij de gewenste uitvoering van de 

overblijfvoorziening;  

2. de desbetreffende leerkracht direct te informeren wanneer de situatie daarom vraagt; 

3. de directie voor te stellen om een leerling tijdelijk niet meer toe te laten tot de 

overblijfvoorziening op grond van het onder 1. genoemde; 

4. tot het aanschaffen van klein materiaal (speel-, schrijf- en plakmateriaal). 

 

Naast het begeleiden van de kinderen tijdens de overblijf voert de overblijfkracht nog diverse andere 

administratieve en organisatorische taken uit.  

 

Uitgangspunten 
In de periode tussen de schooltijden wordt getracht de kinderen zoveel mogelijk ontspanning te 

bieden. 

De kinderen moeten in de middagpauze zoveel mogelijk “los” van school zijn, dat zijn zij immers 

thuis ook. Als het weer het toe laat spelen de kinderen buiten. Ook in de school kunnen diverse 

activiteiten worden ontplooid. Deze activiteiten kunnen zijn: 

*handvaardigheid met diverse materialen 

*puzzelen (o.a. woordpuzzels) 

*spelletjes (o.a. schaak- en damspelen) 

*klein speelgoed 

*stripboeken 

*kleuren 

 

Overblijftijden 
Voor de kinderen geldt een overblijfperiode van 12.00 uur tot 12.50 uur. 

De tijden zijn als volgt ingedeeld: 

- 12.00 - 12.15 uur zitten alle kinderen aan tafel 

- 12.15 - 12.30 uur speelt iedereen buiten (als het weer het toelaat) 

- 12.30 zijn er naar eigen keuze buiten en binnen speelmogelijkheden 

Vanaf 12.50 uur hebben de kinderen weer toegang tot de lokalen. 

De overblijfkrachten zijn aanwezig van 11.30 uur tot 13.30 uur. 

 

Aanmelden 
Ouders die hun kinderen willen laten overblijven melden dit via de TSO app (zie bijlage) Bij de 

eerste keer overblijven moet altijd één van de ouders aanwezig zijn. Zo maken de ouders kennis met 

de overblijfkrachten en de regels van het het overblijven. Hiervoor dient van tevoren een afspraak 

met de overblijfcoördinator gemaakt te worden! 
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Kosten 
Per keer overblijven brengen wij € 1,50 in rekening. Mocht u uw kind pas ná 10 uur afmelden dan 

worden toch de kosten in rekening gebracht, we houden bij het bepalen van het aantal 

overblijfmedewerkers namelijk rekening met dit kind.  

De kosten worden aan u doorgeven via een factuur. Deze facturen worden iedere 2 maanden 

verzonden. Deze kunt u via Ideal betalen.  

 

 

Ruimten 
Binnen de school staan diverse ruimten ter beschikking voor het overblijven, te weten: 

 *  de patio 

 *  de parketzaal/theaterzaal 

 *  3 klaslokalen 

  

Voor het buitenspelen zijn twee ruimten beschikbaar, te weten: 

* het "kleuterplein" 

  voor de kinderen uit de groepen 1 en 2  

* het speelplein 

  voor de kinderen uit de overige klassen, dit plein wordt verder aangeduid als het plein. 

 

Financiën 
Het overblijven is selfsupporting. Dit betekent dat de uitgaven volledig gedekt dienen te worden door 

de inkomsten. De materialen die gebruikt worden ten behoeve van het overblijven zijn niet afkomstig 

uit de voorraad van de school en dienen aangeschaft c.q. vervangen te worden uit de 

overblijfmiddelen.  

 

De prijs van de overblijfkaart voor de overblijfkrachten wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur in 

overleg met de coördinator. Voor het schooljaar 2020-2021 is de bijdrage vastgesteld op € 1,50 per 

keer.  

 

Uitgangspunt bij de vergoeding aan de overblijfkachten is dat zij voldoet aan de vrijwilligersregeling 

zoals is vastgesteld door de belastingdienst. De verantwoordelijkheid voor het doen van 

belastingaangifte bij overschrijding ligt bij de overblijfkracht. 
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Aandachtspunten bij het overblijven van uw kind(eren). 

 

1 Meld u via de TSO app aan op welke dagen uw kind vast overblijft. Aanmelding voor 

extra dagen en afmelding voor vaste dagen dient ook via de app te worden gedaan. 

 

2 De eerste keer dat uw kind(eren) overblijft/overblijven bent u er ook bij. 

 

3 Voor het overblijven van kinderen van 4 jaar neemt u eerst contact op met de 

groepsleerkracht van de kinderen. 

 

4 Praat met uw kind(eren) over de regels die zijn verbonden aan het overblijven. 

 

5 De overblijftijd is van 12.00 uur - 12.50 uur  

 

6 Kinderen mogen niet van het plein af tijdens het overblijven. 

 

7 Als er problemen zijn dienen de kinderen zich niet te richten tot een lid van het 

onderwijzend personeel maar tot één van de overblijfkrachten van het overblijven. 

 

8 Denk er aan voldoende eten en drinken mee te geven, maar zeker niet te veel. 

Houd hierbij rekening met het eten en drinken dat 's ochtends in de klas plaatsvindt. Geef 

vooral geen snoep,  chips en dergelijke mee. 

 

9   Soms gebeurt het weleens dat een kind om 12 uur niet meer weet of het wel/niet over moet 

blijven. Als u denkt dat dit uw kind ook kan overkomen, licht dan om 8.30 uur de leerkracht 

in, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. 
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Overblijfregels 
 

* De normale schoolregels gelden ook tijdens het overblijven. 

 

* Voor het eten wordt naar de w.c. gegaan en de handen gewassen. 

 

* De groepen eten in lokalen, de patio en parketzaal.  

 

* Van 12.00 uur tot 12.15 uur zit iedereen aan tafel en wordt er niet onnodig gelopen. 

 

* Bij droog weer spelen groep 1 en 2 op het kleuterplein en groep 3 t/m 8 op het grote plein. 

Daar zijn de gebruikelijke regels van het team van toepassing. 

 

* Vanaf 12.50 uur mogen de kinderen weer in de klassen. 

 

* Bij problemen gaan de kinderen naar één van de overblijfkrachten. 

 

* Indien nodig kunnen enkele kinderen van groep 7 of 8 gevraagd worden te assisteren. 

 

* Alle kinderen blijven op de aangegeven pleinen. 

 

* Er wordt geen eten weggegooid; restanten en snoep worden mee naar huis genomen.  
 

 



T: @MijnTso    I   FB: facebook.com/mijntso    I    W: MijnTso.nl 

Mijn TSO 
’t Blokhuus  
Frans Tromplaan 49 
3871EM  Hoevelaken  
033 2534850  
tblokhuus@mijntso.nl  
www.mijntso.nl/tblokhuus 

Betreft:  registreren op www.mijntso.nl/tblokhuus 

Beste ouders/ verzorgers, 

Vanaf 1 januari 2020 werkt onze overblijforganisatie met de app ‘Mijn TSO’. Dit 
systeem biedt ouders veel gebruikersgemak. Aan- en afmelden voor de overblijf kan 
voortaan via de telefoon, tablet of computer gedaan worden. U kunt vaste dagen 
inplannen, losse dagen opgeven of toch nog dagelijks de opgegeven planning tot 
10.00 uur wijzigen wanneer dat nodig is. Om 10.00 uur zet Mijn TSO de 
aanmeldingen vast, zodat de overblijforganisatie op basis van de aangemelde 
kinderen de begeleiding kan inplannen. 

Registreren 
U heeft u account nodig om gebruik te kunnen maken van dit systeem. Wij vragen u 
daarom een eigen account aan te maken op www.mijntso.nl/tblokhuus  . 
Voor het registreren heeft u de volgende schoolcode nodig:  26RRWa6w 
(Registreren via een tablet, laptop of computer, niet via telefoon!!!) 

Nadat u uzelf heeft geregistreerd en de oudergegevens heeft ingevuld, maakt u voor 
uw kind(eren) een account aan. Hierna kunt u de overblijfdagen plannen. Deze 
planning kunt u via tablet, laptop, computer én telefoon dagelijks wijzigen.  

Betalingen 
Dit systeem registreert alleen de dagen die u ‘afneemt’. Dit zijn ook de dagen 
waarbij u bent vergeten uw kind af te melden. De overblijf heeft immers personeel 
ingehuurd op basis van het aantal aangemelde kinderen.  
Alle afgenomen dagen worden automatisch opgeteld, waarna u iedere twee maanden 
een gespecificeerde factuur via de mail ontvangt. Een bijgevoegde link zorgt ervoor 
dat u direct via iDEAL kunt betalen.  
Wij gaan er vanuit dat u veel gemak gaat ervaren van dit programma. 

Namens de overblijforganisatie, 

Jos Berens 
directeur 

mailto:tblokhuus@mijntso.nl
http://www.mijntso.nl/tblokhuus
http://www.mijntso.nl/
http://www.mijntso.nl/
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In enkele stappen van een site naar Mijn TSO-app. 
 

iPad/iPhone 

 Open Safari. 

 Surf naar www.mijntso.nl/tblokhuus. 

 Log nog niet in. 

 Onderaan je scherm, in je eigen navigatie-balk, staat nu het icoontje van het vierkant met pijltje. 

Tik hierop. 

 Tik op Zet in beginscherm (bij iOS7 tikt u op Voeg toe aan beginscherm). 

 U ziet het adres van de website van ‘Mijn TSO’ en daarboven de naam. Tik daarop. Tik nu op de 

Backspace-toets totdat alleen de naam ‘Mijn TSO’ is overgebleven. 

 Tik op Voeg toe. 

‘Mijn TSO’ is nu toegevoegd aan uw beginscherm. De volgende keer dat u de site wilt bezoeken, tikt u 

eenvoudig op het pictogram met de naam ‘Mijn TSO’. 

 

Android (vanaf 4.1)   

 Open de standaardbrowser op Android. 

 Surf naar www.mijntso.nl/tblokhuus. 

 Log nog niet in. 

 Tik in uw eigen navigatie op het sterretje. 

 Tik op Sneltoets aan startscherm toevoegen. 

 Geef de snelkoppeling de naam ‘Mijn TSO’. 

 Tik op Opslaan. 

‘Mijn TSO’ is nu toegevoegd aan uw startscherm. De volgende keer dat u de site wilt bezoeken, tikt u 

eenvoudig op het pictogram met de naam ‘Mijn TSO’. 

 

Android (t/m versie 4.0)   

U maakt op de volgende manier een snelkoppeling voor de site van ‘Mijn TSO’. 

 Open de standaardbrowser op Android. 

 Surf naar www.mijntso.nl/tblokhuus. 

 Log nog niet in. 

 Tik in uw eigen navigatie op het sterretje. 

 Tik op Favoriet toevoegen. 

 Geef de snelkoppeling de naam ‘Mijn TSO’. 

 Tik op Opslaan. 

 Druk nu op de nieuw opgeslagen Favoriet ‘Mijn TSO’ tot een menu verschijnt. 

 Tik in dat menu op Sneltoets toevoegen. 

‘Mijn TSO’ is nu toegevoegd aan uw Startscherm. De volgende keer dat u de site wilt bezoeken, tikt u 

eenvoudig op het pictogram met de naam ‘Mijn TSO’. 



Planning

Per dag:
•	 	De	planning	per	dag	kunt	u	hier	wijzigen	door	
op	de	knop	‘Veranderen	in:’	te	klikken.	Dit	kan	
tot	10.00	uur	op	dezelfde	dag.

Lange termijn:
•	 	Per	kind	kunt	u	de	lange	termijn	planning	inzien	
en	de	overblijfdagen	plannen.	

•	 	Klik	op	de	gewenste	dag	en	er	verschijnt	een	
groen	ka	der	op	die	dag.	De	overblijfdag	van	uw	
kind	is	nu	gepland	en	ver	schijnt	automatisch	in	
de	overblijflijst	van	die	dag.

•	 	Wilt	u	de	geplande	overblijfdag	uitzetten	klik	
dan	op	die	dag	en	na	het	bevestigen	van	de	
‘OK’	button	verdwijnt	het	kader.	

•	 	In	het	overzicht	van	alle	losse	overblijfdagen	
ziet	u	de		geplande	overblijfdagen.

•	 	De	vaste	dagen	kunt	u	hier	niet	wijzigen,	deze	
kunt	u	bij	‘Gegevens	kinderen’	wijzigen.

Archief

Facturen:
•	 	Hier	kunt	u	de	facturen	inzien	en/of	betalen.
•	 	Wanneer	de	school	gebruik	maakt	van	de	extra	
iDeal	module	dan	staat	er	voor	het	factuurnum-
mer	een	iDeal	knop.

•	 	Klik	op	de	iDeal	knop	om	de	betaling	via	iDeal	
te	doen.

•	 	Klik	vervolgens	op	de	knop	iDeal	en	u	wordt	
doorver	wezen	naar	een	betalingspagina	van	
Mollie.com

•	 	Kies	hier	uw	bank	en	klik	op	de	knop	‘Ga	
	verder’.

•	 	Volg	de	verdere	instructies	van	uw	bank	voor	
de	betaling.

•	 	Na	de	betaling	wordt	u	terug	gestuurd	naar	de	
pagina	‘Mijn	betaling	via	iDeal’	en	ziet	u	een	
groen	vinkje	staan	bij	‘Betaald’.

•	 	Heeft	u	de	betaling	afgebroken	en	staat	er	bij	
‘Betaald’	een	rood	kruis	dan	heeft	u	nog	niet	
betaald.

	•	 	U	kunt	de	link	uit	het	facturen	overzicht	nog-
maals	gebruiken.

•	 	Klik	op	het	factuurnummer,	in	het	oranje,	om	
de	factuur	te	kunnen	bekijken.

Berichten:
•	 	Wilt	u	nog	iets	extra	melden	voor	de	overblijf	
dan	kunt	u	hier	een	bericht	naar	de	coördinator	
versturen.

•	 Vul	de	naam	van	het	kind	in	en	typ	uw	bericht.
•	 	Klik	op	de	knop	‘Verstuur’	om	het	bericht	te	
versturen.

•	 	De	verzonden	berichten	verschijnen	in	het	
overzicht	onder	het	formulier.

Documenten:
•	 	Hier	kunt	u	de	documenten	van	Mijn	TSO	
downloaden.

•	 	Standaard	staat	daar	al	de	handleiding	‘van	
site-naar-app’.

•	 	Gebruik	de	handleiding	om	de	Mijn	TSO	app	op	
uw	mobiele	telefoon	in	te	stellen.

Account

Gegevens ouders:
•	 	Voor	het	wijzigen	van	uw	gegevens	en/of	de	
nood	gegevens.

•	 	Klik	op	de	knop	‘Bewaar’	om	de	wijzigingen	op	
te	slaan.

Gegevens kinderen:
•	 	Voor	het	wijzigen	van	uw	kind	gegevens.	Denk	
aan;	groep,	indicatie	kind	of	wijzigen	van	vaste	
dagen.

•	 	U	kunt	de	vaste	dagen	wijzigen	door	deze	uit	
en/of	aan	te	vinken.

•	 	Klik	op	de	knop	‘Bewaar’	om	de	wijzigingen	op	
te	slaan.

De gegevens invoeren van uw kind(eren):
•	 	Klik	op	de	rode	balk	om	uw	kind(eren)	toe	te	
voegen.

•	 	Vul	de	gegevens	van	het	kind	in	en	kies	de	
juiste	groep.

•	 	Heeft	uw	kind	indicatie	(allergie,	medicatie	of	
bijzonderheden)	vul	deze	dan	hier	in.

•	 	Gaat	uw	kind	op	vaste	dagen	naar	de	overblijf	
vink	dan	de	dagen	aan	waarop	u	kind	vast	naar	
de	overblijf	gaat.

•	 	Klik	op	de	knop	‘Toevoegen’	en	uw	kind	is	aan	
het	account	toegevoegd.

•	 	Wilt	u	nog	een	kind	toevoegen	klik	dan	weer	op	
de	balk	‘Kind	toevoegen’.

Account instellingen:
•	 Hier	kunt	u	het	wachtwoord	wijzigen.




