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INFORMATIEBROCHURE, GOED BEWAREN! 

Schooljaar 2020-2021 

 

Spijkenisse, juli 2020 



 
Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de TSO (TussenSchoolse Opvang) 
voor het schooljaar 2020-2021 van de Montessorischool. 
 
Als u uw kind vast of incidenteel laat overblijven, dient u het inschrijfformulier 
in te leveren, voorzien van uw handtekening. 
 

Uw kind kan alleen overblijven bij een ingeleverd inschrijfformulier. 
 
DE PRIJZEN  
 
4 dagen: € 296,- per jaar 
3 dagen: € 222,-      “ 
2 dagen: € 148,-      “ 
1 dag    : €   74,-      “ 
Vanaf het derde kind geldt 50% korting. 

 
Bij incidenteel overblijven koopt u een strippenkaart voor € 25,00 (10 strippen). 
Strippenkaarten kunt u aanschaffen bij de coördinator. 
 
Na inlevering van het inschrijfformulier ontvangt u een mail met daarin de 
betaal gegevens.  
De eerste termijn dient u voor de aanvang van het nieuwe schooljaar,  
31 augustus 2020, en de tweede termijn voor 1 februari 2021 over te maken 
op rekeningnummer NL83INGB 0009441961 – STOAG Spijkenisse – TSO 
Montessori o.v.v de naam van het kind . 
 
(Let op: dit is een ander bankrekeningnummer dan het nummer waarnaar u 
de ouderbijdrage overmaakt.)   
 
Bij te laat betalen ontvangt u een herinnering.  
 
Mijn werkdagen zijn maandag/dinsdag/donderdag en vrijdag. 
 
Coördinator TSO  
Toke Olsthoorn 
 

Zolang de 1,5 meter regeling van kracht is, werken we niet met vrijwilligers bij de TSO. 
De kosten zijn daarom lager: 1 dag kost €37,-, 2 dagen €74,--, 3 dagen €111,-- en 4 
dagen €148,-- 



OVERBLIJFREGLEMENT MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE 
 
 1. Het overblijven op de Montessorischool Spijkenisse valt onder de verantwoordelijkheid van 

het bestuur. De dagelijkse uitvoering geschiedt door een coördinator die in dienst is van het 
bestuur en vrijwillige overblijfkrachten. Er is een overblijfcommissie bestaande uit de 
directeur, coördinator en een leerkracht. 
Het overblijven vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van  
12.00 tot 13.00 uur.  We blijven over in twee groepen 
Groep A gaat van 12.00 uur tot 12.25 uur naar buiten en groep B eet van 12.00 uur tot 
12.25 uur. Om 12.30 uur wordt er gewisseld. Na iedere vakantie wordt het rooster 
gewijzigd. 

 
 2. Er moet een bijdrage worden voldaan, waarvan de coördinator en overblijfkrachten betaald 

worden en speelmateriaal wordt aangeschaft. 
 De bijdrage kan op verschillende manieren worden voldaan: 
 - Hele bedrag ineens (max. 2 termijnen) 
 - Via een strippenkaart (alleen voor kinderen die incidenteel overblijven) 
 De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. 
  
 3. Opgave voor deelname aan het overblijven geschiedt voor aanvang van het schooljaar door 

middel van een inschrijfformulier. 
 
 4. In verband met het grote aantal overblijfkinderen kunnen ouders/verzorgers worden 

ingeroosterd als overblijfkracht als daar naar de mening van de coördinator behoefte aan is. 
 
 5. Indien een kind de gang van zaken op school tijdens het overblijven in ernstige mate 

verstoort, of wanneer de ouders van de overblijfkinderen zich niet houden aan de 
bepalingen van dit reglement, kan de overblijfcommissie besluiten een kind niet of niet 
meer aan de overblijfregeling te laten deelnemen. 
Een dergelijk besluit wordt met vermelding van reden(en) aan de ouders/verzorgers 
meegedeeld en is van tijdelijke aard. 

 
 6. De financiële bijdrage moet betaald zijn binnen een vastgestelde termijn. Als na verstrijken 

van de termijn niet betaald is wordt het kind de toegang tot de overblijf geweigerd totdat 
tot betaling is overgegaan. Ouders/verzorgers worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld. 
Als de strippenkaart bijna vol is wordt er een mail gestuurd naar de ouders/verzorgers van 
het kind.  

 
 7. Voor klachten betreffende de overblijfregeling kan men zich wenden tot de 

overblijfcommissie. 
 
 8. Dit reglement kan worden gewijzigd door de overblijfcommissie. 
 
 9. Door deelname aan de overblijfregeling verklaart men zich akkoord met dit reglement. 
 
10.In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de TSO commissie. 
 
 



 
Regels voor ouders die hun kinderen laten overblijven 
 
1. U schrijft ieder kind apart in via een inschrijfformulier. 

 
2. Kinderen die incidenteel overblijven worden ’s ochtends aangemeld bij de 

coördinator. 
 

3. Kinderen die ziek zijn of om een andere reden niet over komen blijven worden ’s 
ochtends afgemeld bij de coördinator. 

 
4. Voor kinderen in de onderbouw dient het brood en drinken meegegeven te worden 

in een brooddoos en drinkbeker met daarop hun naam. Beperkt u zich tot 
hoeveelheden waarvan u denkt dat uw kind ze op kan. 
 

5. De kinderen krijgen een half uur de tijd om te eten en te drinken, wat nog over is gaat 
terug in de tas. 

 
6. Let op! Er mag geen snoep en koeken worden meegegeven. 

 
7. De TSO zorgt voor speelmateriaal. Er mag niet met eigen speelmateriaal gespeeld 

worden. Uitzondering hierop zijn de ‘rages’, zoals knikkers, verzamelkaartjes e.d. 
skates, stepjes e.d. mogen gebruikt worden op het skateplein. 

 
8. De TSO is niet aansprakelijk voor kapotte en/of zoekgeraakte kleding en kwijtgeraakt 

speelmateriaal. 
 

9. Mobiele telefoons etc. mogen niet gebruikt worden tijdens het overblijven. 
 
10. Uw kind dient zich te houden aan de regels die gelden op school. 

 
11. U heeft de verplichting tot betaling zolang uw kind deelneemt aan het overblijven. 

 
12. Kinderen die zich herhaaldelijk niet aan de regels houden of anderszins storend 

gedrag vertonen, kunnen geschorst worden. 
 

13. Ouders en kinderen dienen zich te houden aan het overblijfreglement, te vinden in de 
informatiebrochure van de TSO. 

  



 
 
Regels voor kinderen die overblijven 
 
1. Alle kinderen maken gebruik van een bordje of trommeltje. 
 
2. Alle kinderen zitten op een vaste overblijfplaats, door de leerkrachten bepaald. 

 
3. In verband met diverse allergieën wordt er niet geruild met het eten! 
 
4. Kinderen spreken de overblijfkrachten aan met ‘juf’ of ‘meester’. 
 
5. Alle kinderen blijven tijdens het eten zitten en praten op normale toon. 
 
6. Na het eten ruimen de kinderen de spullen op. 
 
7. Op maandag, dinsdag en vrijdag blijven we over in twee groepen. Groep A gaat naar 

buiten van 12.00 uur tot 12.25 uur, groep B eet van 12.00 uur tot 12.25 uur. Om 
12.30 uur wordt er gewisseld. Kinderen van de midden/bovenbouw kunnen tijdens 
het eten kiezen om een film te kijken in de aula. 

 
8. Op donderdag en ADV-vrijdagen mogen de kinderen vanaf 12.10 uur naar buiten 

onder begeleiding van een overblijfkracht. Op de dependance blijft iedereen binnen 
tot uiterlijk 12.15 uur, daarna gaan ze gezamenlijk naar het hoofdgebouw. 
Om 12.30 uur is iedereen buiten. 

 
9. Het plein is verdeeld in 3 zones, het kleuterplein voor alle bouwen, het 

midden(speel)plein voor alle bouwen en het grote plein alleen voor midden- en 
bovenbouw. 

 
10. Kinderen die geblesseerd zijn en niet naar buiten kunnen blijven binnen. 

 
11. Er wordt niet op de container en het dak geklommen. Ballen worden er door een 

overblijfkracht afgehaald. Dit geldt ook voor het plein bij de dependance. 
 
12. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld met het materiaal bestemd voor de TSO, 

niet met schoolmateriaal en iedereen blijft in zijn eigen lokaal. 
 
13. Kinderen luisteren naar en tonen respect voor de overblijfkrachten. 
 
14. Kinderen gaan zorgvuldig met elkaar en met het speelmateriaal om. 
 
15. Kinderen uit de bovenbouw mogen, onder begeleiding, voetballen op het terreintje 

bij de gymzaal. Gezamenlijk vertrek vanaf het plein en om 12.00 uur – groep A en 
12.25 uur groep B. 

  



 
 
Regels voor ouders die hun kinderen niet laten overblijven 
 
 
1. Uw kind kan om 12.00 uur opgehaald worden van school. Kleuters mogen om 11.55 uur 

opgehaald worden. 
 
2. Uw kind mag vanaf 12.55 uur weer op het plein. 
 
3. Voor de onderbouw geldt dat u wacht met uw kind totdat de juf op het plein is (vanaf 

12.55 uur). 
 
4. Voor kinderen uit de bovenbouw geldt dat zij, na het eten thuis, mee mogen voetballen 

op het terreintje bij het gymlokaal, mits zij zich houden aan de geldende regels. 
 
5. Incidenteel overblijven kan met een strippenkaart, aan te schaffen bij de coördinator. U 

dient hiervoor uw kind ook in te schrijven met een inschrijfformulier. 
 

 
 
Alle feiten op een rijtje: 
 
- De overblijf wordt georganiseerd door een coördinator en vrijwillige overblijfkrachten 

en valt onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.  
 De coördinator is Toke Olsthoorn. 
 
- U dient uw kind z.s.m. in te schrijven door middel van het bijgesloten 

inschrijfformulier. 
 
- Na ontvangst van het betalingsoverzicht dient u direct de eerste termijn te betalen. 
 
- De coördinator is elke dag aanwezig (behalve woensdag) en bereikbaar op het 
 telefoonnummer van de school 0181- 635634. 
 
- Dankzij onze vrijwilligers kunnen uw kinderen gezellig en veilig overblijven op onze 

school. Schroom niet u aan te melden als overblijfkracht, uw hulp kunnen wij altijd 
gebruiken. 

 
Dan wensen wij iedereen een prettig school- en overblijfjaar toe! 
 

 
 
 
Adres: TSO-Montessorischool Spijkenisse, Salamanderveen 352, 3205 TG Spijkenisse, 
telefoon: 0181-635634 e-mail: tso@montessorischool-spijkenisse.nl, 
Rekeningnummer: NL83INGB 0009441961 Stoag Spijkenisse – TSO Montessori 

mailto:tso@montessorischool-spijkenisse.nl


INSCHRIJFFORMULIER TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) 
(1 formulier per kind) 
 
Mijn kind blijft over per ………………. op de volgende dagen: 
 
0   maandag      0   dinsdag      0   donderdag      0   vrijdag      0   incidenteel 
 
Naam kind   ………………….. ………………….. ………………….. …….  
Groep      ………………….. Leerkracht ………………………… 
Geboortedatum  ………………….. 
 
Gegevens ouders/verzorgers: (s.v.p. geheel invullen) 
 
Naam    ..……………………………………………………………….. 
Adres    ………………………………………………………………….. 
Postcode ………………………………………………………………….. 
Plaats    ………………………………………………………………….. 
Tel.nr.    ….………………………………………………………….. 
E-mail     ………………………………................@……………. 

Giro/banknummer:* ………..………..………………………… 

Ik wil graag helpen als overblijfkracht op de volgende dag(en): …………………… 
 
Medische bijzonderheden/allergieën van het kind (alleen invullen indien relevant) 
  

 
Belangrijk: houd de coördinator s.v.p. op de hoogte van eventuele nieuwe, relevante 
gegevens over de gezondheid van uw kind. 
 
Ik betaal op de volgende wijze: 
 

 0 Telebankieren   hele bedrag ineens 

        in twee termijnen 
0 per strippenkaart 
 
 
 
Ik ben op de hoogte van het overblijfreglement en de overblijfregels en heb die met mijn kind 
besproken. 
Plaats:  …………………. Datum:  …..…………… Handtekening:  ………………….  

* Alleen invullen als u overblijfkracht bent 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


