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TSO 2020-2021 

 
    

AAN DE OUDERS VAN DE KMS 

 
Sinds 2006 ligt de wettelijke verantwoordelijkheid voor het overblijven (de tussenschoolse opvang TSO) bij 

schoolbesturen. Het bestuur van de KMS heeft destijds besloten de TSO uit te besteden aan een regionale 

professionele instelling, de SKBNM. We willen dat de TSO goed aansluit bij de kernkwaliteiten van onze school: 

goede sfeer, vriendelijke en veilige omgeving voor kinderen en goede kwaliteit van onderwijs. 

Hoe ziet de pauze er uit? 

- De pauze is teruggebracht naar een uur (bij de Kwakers is dit 5 kwartier). 

- Alle kinderen eten met hun juf in hun eigen lokaal. 

- De kinderen spelen onder begeleiding van gediplomeerde medewerkers van de SKBNM 

- Groep 3 t/m 8: de jongste kinderen lunchen eerst, de oudste kinderen spelen eerst  

- Groep 1/2 : de kleuters eten gezamenlijk met de juf en spelen daarna. 

 

Kern van de verbetering is dat de totale groep overblijfkinderen kruislings pauze heeft (de ene helft eet binnen, de 

andere helft speelt tegelijkertijd buiten onder toezicht van de TSO medewerkers) en dat alle groepen 20 minuten 

lunchen in het eigen lokaal met de eigen juf en niet meer met een TSO medewerker.  
Voor de groepen 5/6 en 7/8 blijft de mogelijkheid bestaan (afhankelijk van het weer) om met de eigen groep 

tijdens de hele lunchpauze over te blijven op het s’ Jacob-veldje. Dat kan niet elke keer, maar per groep telkens 

om de vijf overblijfdagen. De begeleiding op zo'n 'veldjesdag' bestaat uit twee TSO medewerkers. De juf heeft dan 

een langere eigen pauze. 

Er zijn grote picknicktafels geplaatst in de schooltuin. Bij mooi weer kunnen de groepen van de 1e verdieping van 

het hoofdgebouw ook buiten eten. (De groepen op de begane grond beschikken al over een eigen terras). 

 

Kosten 

Ouders gebruik willen maken van de TSO betalen 33 euro per kind per maand, 12 keer per jaar, ongeacht het 
aantal afnamen. Voor de kleutergroepen is dit maximaal drie keer per week mogelijk en voor de hogere groepen 

vier keer per week (niet op de woensdag). Voor de kleuters hebben we meer ondersteuning nodig van de TSO 

medewerkers, daarom is het bedrag gelijk. Het tarief is gebaseerd op het feit dat er 12 keer per jaar wordt 

geïncasseerd, dit vanwege de afspraken met de bank en inrichting van het boekhoudprogramma. In de 

vakantiemaand loopt uw incasso dus door, hierdoor betaalt u een lager maandbedrag. 

 

Abonnees staan standaard op 3 dagen (kleuters) of 4 dagen (vanaf groep 3) Als dit afwijkt, dan registreert u op 

de TSO lijst bij het klaslokaal of uw kind gebruik maakt van de TSO of niet. Dit i.v.m. aanwezigheidscontrole. Vanaf 

2 keer per week vast overblijven is het voordeliger om voor een abonnement te kiezen. Na het invullen van de 
overeenkomst wordt er elke maand middels een automatische incasso 33 euro afgeschreven. 

 

Voor kinderen die zeer incidenteel overblijven is er een 10-strippenkaart voor 50 euro. Voor de aanschaf van de 

strippenkaart is er een overeenkomstformulier voor de incasso verkrijgbaar bij de administratie of u kunt deze 

downloaden van de schoolwebsite. Als een strippenkaart vol is, wordt er automatisch elke keer een nieuwe kaart 

afgeschreven tot opzegging. Bij gebruik strippenkaart staat standaard niets op de lijst ingevuld, uw moet dus per 

dag op de TSO lijst bij de klas aangeven of uw kind overblijft. AL u niks invult gaan wij er van uit dat uw kind thuis 

luncht en wordt niet opgehaald door de TSO medewerker. 

Niet volledig gebruikte strippenkaarten kunnen meegenomen worden naar een volgend schooljaar.                  
De strippenkaart wordt bij de administratie van de KMS wekelijks afgetekend, het is van belang dat u goed 

aantekent op welke dag uw kind overblijft.  

 

Opzeggen 

Opzeggen van een abonnement kan uitsluitend per de 1e van de maand en moet uiterlijk kenbaar gemaakt zijn 

aan de KMS op de 16e van de maand voorafgaande aan de datum van opzeggen. Opzeggen per 1 juni, 1 juli en 1 

augustus van een jaar is niet mogelijk. Hiervoor kunt u een opzeggingsformulier bij de administratie aanvragen. Bij 

het opzeggen van de strippenkaart dient u ook een opzeggingsformulier in te vullen. Hiermee wordt de volle 

strippenkaart niet automatisch verlengd. (Ongebruikte strippen blijven staan, deze worden niet terugbetaald). 

Gedragsregels 

Tijdens de overblijf willen wij een vriendelijke en veilige omgeving voor alle kinderen creëren. Daartoe hebben wij 

de volgende afspraken: als een leerling zich niet houdt aan de regels of zich misdraagt naar een medeleerling of 

medewerker van de TSO krijgt de leerling een waarschuwing om zijn gedrag aan te passen. Na 2 waarschuwingen 

en aanhoudend ongewenst gedrag behouden wij het recht om de leerling enige tijd de deelname aan de TSO te 

ontzeggen.  
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Voor vragen verwijzen wij u naar de mailbox: administratie@kmsbussum.nl 

 

Mede namens het bestuur van de KMS en  

de Stichting Overblijf Katholieke Montessorischool Bussum, 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 

Riet van der Gaag 

Directeur KMS 
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