
 

 

Afspraken TSO 2020-2021 – De Architect 
 
Organisatie 

- Ouders geven hun kind  op via MijnTSO.nl/architect.  

- Een kind dat ziek of afwezig is kan uiterlijk vóór 9.00 uur ’s ochtends worden 

afgemeld.  Om 9 uur zet MijnTSO de aanmeldingen vast. Zo kan de TSO-

coördinator op basis van de aangemelde kinderen de begeleiding inplannen. 

Als ouders op tijd afmelden hoeven zij niet te betalen voor deze dag. 

- Eten en drinken dat de kinderen meenemen voor de TSO: De groepen 1-6 

doen hun eten en drinken (voorzien van naam) in de bak bij de klas. De 

groepen 7 en 8 doen hun eten en drinken in 1 bak.  

- Eten in de groepen, max 12 kinderen op 1 TSO-medewerker. In iedere groep 

is in ieder geval één TSO-medewerker aanwezig. 

- Gebruik lokalen volgens rooster. De indeling van de groepen wordt door de 

TSO- coördinator gemaakt.  

- In de groep eten de kinderen aan tafel.  De leerkrachten dragen er zorg voor 

dat de tafels om 12.00 uur leeg zijn zodat het werk van de kinderen schoon 

blijft. 

- De eerste TSO-medewerker die klaar is, gaat met haar kinderen naar buiten. 

Zij maakt dit kenbaar aan de andere TSO-medewerkers.  Iedereen staat 

verdeeld, de TSO-medewerker die als eerste buiten is, staat op de hoek van 

het plein zodat alle plekken (plein, klimrek, voetbalveld) te zien zijn. De 

tweede loopt door naar het voetbalveld en de derde staat bij het klimrek. De 

andere TSO-medewerkers staan waar nodig. 

- Na het lunchen gaan de kinderen om 12.30 uur bij goed weer buiten spelen. 

Bij slecht weer spelen de kinderen binnen. Ze maken hierbij gebruik van de 

materialen van de TSO en niet van de materialen van de klassen. Ook bij het 

buitenspelen worden er geen materialen van de klas gebruikt. 

- De deuren gaan dicht! Als kinderen willen plassen heeft de TSO- coördinator 

de sleutel. 

- Bij het naar binnen gaan, staat er een TSO-medewerker bij de kleuteringang. 

De kinderen van de TSO gaan via deze deur naar binnen. De kinderen gaan 

rustig door de gang. 

- Als het laatste kind binnen is, gaat iedere TSO-medewerker na of de kinderen 

van haar groepje in de lokalen zitten. 

(In Coronatijd gaan de kinderen vanaf het plein naar de klassendeur van hun 

groep naar binnen. De TSO-medewerkers zien erop toe dat alle kinderen 

weer binnen zijn) 



 

 

- Na de TSO zorgt de TSO-medewerker ervoor dat de tafels, waaraan gegeten 

is, schoon zijn. En bij de kleuters dat de vloer geveegd is. Op vrijdag wordt de 

bak van het eten en drinken schoongemaakt. Indien nodig ook op andere 

dagen. 

- Voor kinderen die onverwacht moeten overblijven, en die geen eten en 

drinken bij zich hebben, ligt er brood in de vriezer en zijn er kleine cupjes 

broodbeleg. 

- Overdracht: iedere groep heeft een schrift waar de TSO-medewerker 

eventuele bijzonderheden in kan vermelden. Degene die de groep de dag 

erna draait kan zo terug lezen welke voorvallen/bijzonderheden er plaats 

gevonden hebben.  

- Als er ’s morgens in de klas bijzonderheden zijn gebeurd die van belang zijn 

voor de TSO-medewerkers, dan geven de leerkrachten van de kinderen dit 

door. TSO-medewerkers geven bijzonderheden van de TSO door aan de 

leerkracht. 

Buitenspeelregels 
 

- De kinderen laten andere kinderen rustig hun boterham eten als ze zelf al 
buiten zijn. 

- De buitenberging van de kleuters dient als berging en is geen klimrek. 
- De kinderen zijn altijd zichtbaar voor de TSO-medewerkers. 
- De kinderen blijven achter het hek aan de voorkant van het gebouw. 
- De kleuters blijven achter de lijn van het kleuterplein. 

 

Ongewenst gedrag 

 

- Bij kleine akkefietjes lost de TSO- medewerker het op met de kinderen.  

- Bij ongewenst gedrag (denk aan scheldwoorden, handgemeen etc. ) 

bespreekt de TSO-medewerker dit met het kind. Vervolgens wordt dit 

gemeld bij directie en krijgt het kind een strip voor ongewenst gedrag. De 

TSO-medewerker stelt het kind en de leerkracht op de hoogte. Directie 

neemt contact op met de ouders.  

- Bij 2 strippen worden ouders op gesprek gevraagd.  

- Bij een derde strip wordt het kind de TSO ontzegd voor de duur van een 

week.  

 

  



 

 

Betalingen 

MijnTSO registreert de dagen die ouders/verzorgers afnemen. Per dag wordt 1, 45 

gerekend. Iedere maand  ontvangen ouders een gespecificeerde factuur via de mail.  

Een bijgevoegde link zorgt ervoor dat zij via Ideal kunnen betalen. 

 


