
Pedagogisch beleidsplan tussenschoolse opvang 
 
Het tussen de middag ritme, hoe verloopt een TSO-middag: 
 
12.00 – 12.30 uur wordt er samen met de kinderen gegeten. 
12.30 – 13.00 uur buiten/ binnen spelen voor de kinderen die klaar zijn. Ook kunnen er kleine 
activiteiten georganiseerd zijn waaraan de kinderen kunnen deelnemen. 
De kinderen die overblijven mogen niet van het schoolplein af!! 
 
Groepsindeling, in welke ruimte vindt de TSO plaats: 
De kleuters eten tussen de middag samen in het lokaal van groep ½ a. 
Groep 3 eet als klas in een lokaal. 
Groep 4 eet als klas in een lokaal. 
Groep 5 eet als klas in hun klaslokaal. 
Groep 6 eet als klas in hun klaslokaal. 
Groep 6/7 en 8 eten samen in een klaslokaal. 
 
Een TSO- medewerker op hoeveel kinderen: 
Bij de kleuters is de hantering 1 medewerker op 10 kinderen. 
Bij de groepen 3 t/m 8 is de hantering 1 medewerker op 15 kinderen. 
 
Huishoudelijk reglement, specifieke regels tijdens de TSO: 

✓ Alle kinderen wassen hun handen voordat ze gaan eten. 
✓ Als alle kinderen zitten en stil zijn, wordt er een gedichtje of versje voorgelezen en is er 

stilte voor de kinderen die willen bidden. Daarna beginnen we pas met eten. 
✓ Niet met volle mond praten. 
✓ Je mag tijdens het eten zachtjes met elkaar praten, niet schreeuwen. 
✓ Tijdens het eten mogen de kinderen niet spelen. 
✓ Tijdens het eten blijven de kinderen netjes op hun stoel zitten, als ze klaar zijn met eten 

mogen ze hun spulletjes opruimen. 
✓ Als de kinderen eten blijven ze 10- 15 minuten in de klas om hun eten op te eten. Na die 

tijd mogen ze naar buiten om te spelen. Dit wordt wel gevraagd aan de medewerker of 
dat mag. 

✓ Kinderen die langer dan een half uur nodig hebben om te eten, worden bij elkaar gevoegd 
in een klaslokaal, zodat er een medewerker naar buiten kan om daar toezicht te houden. 

✓ Als de kinderen klaar zijn met eten en het klaslokaal leeg is, worden de tafels 
schoongemaakt door de TSO medewerkers. 

 
Snoepbeleid: 
Ook tijdens de TSO gelden de zelfde regels voor snoep als op school. Snoep is niet toegestaan 
op de TSO. Wilt u uw kind tijdens de TSO iets hartigs meegeven voor na het eten? 
 
Regels rondom het opeten van je brood en opdrinken van de beker of pakje: 
De TSO medewerkers lopen tijdens het eten rond en proberen zo goed mogelijk te controleren of 
de kinderen hun eten opeten. Geven de kinderen aan dat ze geen trek meer hebben in hun eten 
dan stimuleren we de kinderen om toch hun eten op te eten. Zo doen we dat ook met het drinken. 
Soms gebeurt het dat de kinderen echt niet meer willen eten, dan laten ze het liggen in hun 
broodtrommeltje en nemen ze het mee naar huis. Er wordt geen eten weggegooid. 
 
De registratie van kinderen op lijsten en de controle van het aantal kinderen: 
De meesters en juffen controleren voor de pauze welke kinderen er blijven overblijven. Ze kruisen 
dat aan op de bestemde lijsten hiervoor. Als de kinderen aan het eten zijn controleren de TSO 
medewerkers de lijst nog een keer of alle kinderen aanwezig zijn. 
 
Stilte voor het eten: 
De TSO medewerkers geven de kinderen die willen bidden de gelegenheid om dit te doen. 
Voordat de kinderen gaan eten is er stilte om dit te doen. 



Het koelen van het eten en drinken in koelkast: 
Als de kinderen die willen overblijven op school komen, kunnen ze hun eten en drinken in de 
hiervoor bestemde koelkast zetten, zodat het eten en drinken lekker blijft. De TSO medewerkers 
halen de broodtrommels en bekers voordat de etenspauze begint uit de koelkasten. 
 
Tijdindeling voor de TSO medewerkers en leerkrachten tijdens de TSO: 

✓ De TSO medewerkers zijn van 11.45 – 13.00uur aanwezig op school. 
✓ De kinderen die niet hebben overgebleven op school mogen vanaf 12.45 uur het 

schoolplein op. Als het regent mogen de ‘thuiseters’ pas om 12.55 uur de school binnen.  
✓ Om 12.55 uur gaat de schoolbel. De kinderen die overgebleven hebben gaan dan terug 

naar hun klas. 
✓ Om 12.50 uur komt er een leerkracht die pleinwacht houdt. De leerkrachten nemen het 

dan over van de TSO medewerkers. 
✓ Om 12.55 uur zeggen de TSO medewerkers tegen de kinderen die aan het knutselen of 

een andere activiteit aan het doen zijn dat ze moeten gaan opruimen, omdat het bijna tijd 
is om weer naar de klas te gaan. 

 
 
 
 


