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Voorwoord 
 
Met deze brochure informeren wij u over de werkwijze op de Tussen 
Schoolse Opvang (TSO) van de Stichting Kinderopvang Haren (SKH). 
Deze brochure is gericht op de St. Nicolaasschool. 
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, wilt u meer 
informatie of wilt u uw kind bij ons aanmelden, bekijk dan onze 
website http://kinderopvangharen.nl/tussenschoolse-opvang/ of neemt 
u contact op met de SKH. 
 

Contactpersoon 
 

Voor vragen en opmerkingen omtrent de opvang van uw kind kunt u 
tevens rechtstreeks contact opnemen met de pedagogisch 
medewerkers van de TSO. Zij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag tussen 11.45 uur en 12.00 uur te bereiken op het 
telefoonnummer 06-46632196. 
 

Jolanda Schuiring vanuit de SKH werkzaam als coördinatoren van de 
TSO. Voor vragen en informatie over aan- en afmelding, beleid, 
bijzonderheden met betrekking tot uw eigen kind, het bespreken van 
voorvallen en (klachten) situaties, kunt u bij Jolanda terecht. Zij is op 
maandag, dinsdag en donderdag te bereiken op het telefoonnummer 
06-52523151 of per e-mail: tso.nicolaasschool@kinderopvangharen.nl 
Margreet Boiten is de locatie manager waaronder de TSO valt. Zij is 
bereikbaar per mail m.boiten@kinderopvangharen.nl  
 
 
Contactgegevens 
 
Stichting Kinderopvang Haren 
Waterhuizerweg 7 
9753 HP Haren 
050-5345524 
 
Telefoonnummer TSO Nicolaas school 
 
06-46632196 
 

 

http://kinderopvangharen.nl/tussenschoolse-opvang/
mailto:g.bartelink@kinderopvangharen.nl
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De Stichting Kinderopvang Haren 
 

Soorten opvang, Centraal Bureau, management en bestuur 
 

De Stichting Kinderopvang Haren (SKH) is opgericht in 1986 en gestart 
met de kinderopvang voor 0-4 jarigen. Inmiddels is de opvang 
uitgebreid met de buitenschoolse opvang (BSO), voorschoolse opvang 
(VSO) een gastouderbureau (GOB), speelleergroepen binnen het 
kinderdagverblijf en tussenschoolse opvang (TSO). De Stichting 
Kinderopvang Haren heeft verschillende locaties binnen de gemeente 
Haren. Algemene informatie over de dienstverlening van de Stichting 
Kinderopvang Haren vindt u op www.kinderopvangharen.nl.  
 
Organisatie van de TSO 
 
De organisatie van de TSO wordt, zoals eerder genoemd, uitgevoerd 
door de (SKH). De coördinator, de pedagogisch medewerkers de 
stagiaires en de vrijwilligers zijn in dienst van de SKH. De administratie 
is in handen van de SKH. Hoe de TSO is vormgegeven is vastgelegd in 
ons pedagogisch beleid en het werkplan TSO.  
 
Beide documenten liggen ter inzage op school en zijn tevens op te 
vragen bij het centraal bureau van de SKH, Waterhuizerweg 7 in Haren. 
Uitgangspunt van het werkplan is ‘tussenschoolse opvang is meer dan 
alleen opvang’. Dat betekent dat er niet alleen gegeten wordt, maar 
dat er aandacht besteed wordt aan specifieke wensen en 
mogelijkheden van het individuele kind. De tussenschoolse opvang is 
kort maar inhoudelijk zal in dit tijdsbestek aandacht besteed worden 
het welzijn van het kind, aan activiteiten, of juist een rustig plekje of 
moment gecreëerd worden. 
 

Privacy 
Alle door ouders aangeleverde gegevens zullen conform het privacy 
statement van de Stichting Kinderopvang Haren worden verwerkt. Het 
privacy statement is in te zien op de website 
www.kinderopvangharen.nl 
 

 

http://www.kinderopvangharen.nl/
http://www.kinderopvangharen.nl/
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Tussenschoolse opvang 
 
Als uw kind tussen de middag op school blijft is een fijne omgeving 
van belang: gezamenlijk een broodje eten, tijd voor een spelletje 
en lekker buiten spelen. Voor kinderen is het belangrijk om tijdens 
de middagpauze goed te ontspannen, zodat ze daarna weer goed 
mee kunnen doen in de klas. Tijdens de middagpauze biedt de SKH 
een prettige en veilige opvang aan uw kinderen.  
 

Wat is TSO? 
 
TSO is eigenlijk het meest bekend onder de naam 'overblijven'. 
Iedereen weet wat overblijven is. Vroeger was overblijven het 
beste te omschrijven als 'het opeten van een meegebrachte 
boterham tussen de middag op school onder toezicht van een 
overblijfmoeder'. Dit is de afgelopen jaren op veel scholen in een 
snel tempo veranderd. Het overblijven gaat in kwaliteit steeds 
meer lijken op buitenschoolse opvang en wordt 
geprofessionaliseerd tot tussenschoolse opvang. Dat wil zeggen dat 
er eisen gesteld worden aan de opleiding van de groepskrachten en 
aan de organisatie. 
 
Met ingang van september 2006 is wettelijk bepaald dat de 
verantwoordelijkheid voor de opvang tussen de middag komt te 
liggen bij het bestuur van de school. In overleg met ouders bepalen 
de schoolbesturen de wijze waarop het overblijven georganiseerd 
wordt. De Sint Nicolaasschool heeft gekozen voor een 
professionele invulling van de TSO. Hierdoor is de samenwerking 
met de SKH ontstaan.  
 

TSO in de praktijk 
 
De TSO vindt plaats in de eigen groep en in het eigen klaslokaal van 
uw kind. Als de kinderen in het klaslokaal aanwezig zijn, controleert 
de pedagogisch medewerker de aanwezigheidslijst. Indien een kind 
wel aangemeld is maar niet aanwezig blijkt te zijn zal er actie 
ondernomen worden. Er wordt navraag gedaan bij de leerkracht of 
het kind aanwezig was. Wanneer het onduidelijk is waar het kind 
verblijft, zal er contact opgenomen worden met ouders/ verzorgers. 
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Eten, drinken en spelen 
 
U geeft uw kind zelf eten en drinken mee voor de TSO. Net als de 
Sint Nicolaasschool, willen wij u vragen om rekening te houden met 
gezonde voeding en niet te veel snoep en zoetigheden in de 
broodtrommel te stoppen.  
Tijdens het eten zitten de kinderen op hun stoel aan tafel, eten ze 
netjes en rustig in een ontspannen en prettige sfeer. Kinderen 
kunnen tijdens de maaltijd hun verhaal kwijt. Bij de kleuters wordt 
gecontroleerd of ze voldoende hebben gegeten en gedronken. 
Wanneer er bijzonderheden zijn met betrekking tot het eten dan 
kunt u dit doorgeven aan de pedagogisch medewerker of aan de 
coördinator TSO.  
 
In de groepen 3 t/m 8 blijven de kinderen na het eten nog even 
binnen spelen. Kinderen mogen zelf een activiteit uitkiezen. Hierbij 
valt te denken aan en spelletje, spelen met constructie materiaal, 
knutselen of een filmpje kijken op het digibord. Tot slot zorgen we 
er samen met de kinderen voor dat de lokalen netjes worden 
achtergelaten wanneer we naar buiten gaan. 
 
Buiten op het plein 

 

Tijdens elke middagpauze gaan de kinderen naar buiten om te 
spelen. Alleen bij slecht weer spelen ze binnen. Er zijn altijd 
medewerkers van de TSO op het plein aanwezig om toezicht te 
houden. Kinderen bepalen zelf waar zij buiten mee spelen. De 
medewerkers van de TSO organiseren af en toe activiteiten, 
kinderen hebben de vrijheid om daar aan mee te doen. We streven 
ernaar om de kinderen opgeladen te laten beginnen aan de 
schoolmiddag.  
 

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 spelen tijdens de TSO op het grote 
plein. Om de kinderen genoeg ruimte te geven op het plein, gaat de ene 
groep eerst eten en vervolgens na 20 tot 25 minuten naar buiten. De 
andere groep speelt eerst een tijdje buiten en gaat vervolgens naar 
binnen om te eten.  
Met de kinderen die willen voetballen of andere (bal) sporten willen 
uitvoeren gaan we regelmatig naar het veld naast de sporthal aan de 
Hemsterhuislaan. Kinderen gaan onder begeleiding van ten minste één 
pedagogisch medewerker naar het veld en weer terug naar school.  
 
Wij hanteren de regels en afspraken omtrent spelen van op het plein van  
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de St. Nicolaasschool. Om 13.00 uur nemen de leerkrachten de 
pleinwacht over. Indien nodig is er een overdracht tussen een leerkracht 
en een TSO medewerker. 
 

De begeleiding van de TSO groepen 

 
De kinderen worden opgevangen in de eigen groep en in het eigen 
klaslokaal. Een groep wordt begeleid door minimaal één pedagogisch 
medewerker. Deze heeft een kindgerichte opleiding op minimaal MBO-
niveau en is tevens werkzaam op een van onze kinderdagverblijf-  
en/ of buitenschoolse opvanglocaties. De groepen worden regelmatig 
aangevuld met een vrijwilliger of stagiaire. De vrijwilligers en stagiaires 
hebben een contract met de SKH en worden door de SKH begeleid. Zij 
behoren tot het TSO-team. Het TSO-team heeft één keer per zes weken 
een teamoverleg, voorgezeten en georganiseerd door de coördinator 
TSO. In het teamoverleg worden knelpunten besproken, worden nieuwe 
activiteiten gepland voor de kinderen en is er mogelijkheid voor 
deskundigheidsbevordering. Tevens is er regelmatig overleg tussen de 
TSO coördinator en de directie en ouderraad van de St. Nicolaas school.  
 

Welke dagen 
 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er TSO. Hebt u op 
woensdag, of voor de jongste kinderen op vrijdag, belang bij extra 
opvang dan bestaat de mogelijkheid tot lunchopvang bij de BSO van de 
Stichting Kinderopvang Haren. Uw kind gaat dan samen met de BSO 
kinderen mee naar de BSO om daar te lunchen. Meer informatie hierover 
kunt u opvragen bij het centraal bureau. 
 

Konnect  
 
Sinds april 2018 werken wij met ouderportaal / ouderapp van Konnect. 
Als SKH streven we ernaar de communicatie met u als ouder/verzorger 
steeds verder te optimaliseren. Wij willen u de mogelijkheid bieden om 
zelf zaken vanuit huis te regelen aangaande de opvang van uw 
kind(eren). Om dit te kunnen realiseren zijn wij een samenwerking 
aangegaan met Konnect.  
 
Na uw aanmelding voor TSO ontvangt u inloggegevens en een 
handleiding voor het gebruik van Konnect. Via het ouderportaal / de 
ouderapp heeft u o.a. inzicht in de plaatsingsgegevens van uw 
kind(eren). Ook de facturen en de jaaropgaven worden aangeboden via 
de ouderportaal / ouderapp. Gewenste ruildagen, aanvraag van extra 
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dagen of afwezigheden (ziekte, vakantie) van uw kind(eren) kunt u 
digitaal melden. Uiteraard vindt de uitwisseling van deze gegevens via  
een veilige en afgeschermde omgeving plaats. Daarnaast worden alle 
gegevens beveiligd opgeslagen. 
Vooropgesteld: het persoonlijk contact met u is en blijft het 
allerbelangrijkste. De samenwerking met Konnect vervangt op geen 
enkele manier het persoonlijk contact met ouders. Er komen hooguit 
contactmomenten bij.  
 
Vormen van opvang op de TSO 
 
U heeft bij de SKH 2 mogelijkheden voor opvang op de TSO 

1. Bij structurele opvang is er sprake van een ‘abonnement’ voor 
kinderen die iedere week op dezelfde dag(en) bij de TSO komen. 
Het abonnement wordt per maand betaald middels automatische 
incasso. 

2. Het is mogelijk om af en toe gebruik te maken van opvang op de 
TSO. De betaling voor incidentele TSO geschiedt eveneens per 
automatische incasso. Per maand zal het bedrag van het aantal 
keren TSO dat u in de maand ervoor af heeft genomen, bij u in 
rekening worden gebracht. Een aanvraag voor incidentele opvang 
kunt u aanvragen via de Konnect app. 

 
Prijs TSO 
 
De kosten voor TSO bedragen € 4,25 per keer voor structurele 
opvang en  € 4,25 per keer voor incidentele opvang. 
 
TSO valt niet onder de wet Kinderopvang en komt daardoor niet in 
aanmerking voor een tegemoetkoming van de Belastingdienst. 
 
De kosten van de TSO zijn gebaseerd op het aantal (school-)weken, 
verdeeld over 12 maanden. Iedereen maand betaalt u daardoor 
hetzelfde bedrag, ook tijdens schoolvakantieweken en margedagen. De 
betaling vindt plaats aan het begin van een maand middels 
automatische incasso.  
Is er een margedag geweest, dan wordt die de volgende maand 
gecrediteerd. Wanneer een kind een keer niet komt, wordt er geen 
geld terugbetaald. Als een kind langer dan drie weken niet naar de TSO 
komt, kan door ouders schriftelijk een verzoek tot stopzetten van de 
betaling worden ingediend bij de administratie van de SKH. 
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Aanmelding, wijziging of beëindiging abonnement 

U kunt uw kind(eren) via onze website 
www.kinderopvangharen.nl aanmelden voor zowel 
structurele als incidentele TSO. 

Komt u kind een keertje niet naar de TSO omdat hij of 
zij ziek is of thuis eet, dan horen wij dat graag van te 
voren. Op deze manier voorkomen we samen dat wij 
niet weten waar uw kind is. 
 

U kunt uw kind(eren) afmelden via onze OuderApp 
Konnect of door een bericht te sturen naar de TSO 
telefoon 06-46632196. 

Aanmelden voor incidentele TSO kan via Konnect of 
door een bericht te sturen naar het nummer van de 
TSO telefoon 06-46632196. 

Wijziging of opzegging van de TSO kunt u per elke 
willekeurige dag van de maand doorgeven aan Miranda 
Stavenga via het e-mail adres 
m.stavenga@kinderopvangharen.nl  

 

Vragen of bijzonderheden? 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of 
bijzonderheden ten aanzien van de TSO op de St. 
Nicolaas school? Neemt u dan gerust contact met ons 
op.  
 

mailto:m.stavenga@kinderopvangharen.nl

