Tussenschoolse Opvang Kids2Ellens
Inleiding
Op de Basisschool Sint Bavo locatie Eemstraat & locatie Geusevesperstraat verzorgt Kinderopvang
Kids2Ellens ook de Tussenschoolse Opvang, hierna te noemen “TsO”.
De TsO is tussen 11.55 – 12.55
De TsO voor de groepen wordt verzorgd door overblijfkrachten die allemaal in het bezit zijn van een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Minimaal 1 medewerker heeft het diploma kinder E.H.B.O. (Bij Kids2Ellens hebben alle pedagogische
medewerkers een E.H.B.O diploma.)
Eten vormt een sociaal moment waarbij een gezellige sfeer aan tafel stimulerend werkt. De TsO
medewerkers zien erop toe dat kinderen in alle rust en in hun eigen tempo kunnen eten.
Kids2Ellens streeft ernaar dat kinderen minstens de helft van het meegegeven eten opeten.
De overblijfkrachten streven ernaar dat alle kinderen binnen het half uur hun eten en drinken op
hebben. Echter soms komt het voor dat kinderen niet alles opeten. Het eten en drinken dat niet op is
wordt weer meegegeven naar huis zodat u kan zien wat uw kind heeft gegeten en gedronken.
Na de lunch vindt Kids2Ellens het belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen, dit gebeurt in
overleg met de directies van beide locaties. Even rennen en spelen voordat de lessen weer beginnen.
Door de coronavoorschriften mogen wij niet met alle groepen tegelijk op het schoolplein spelen.
Hierdoor gaat de ene groep eerst buiten spelen en daarna lunchen en omgekeerd. Als de RIVM
maatregelen verandert, zullen wij dat in overleg met directie van Sint Bavoschool bespreken.
Bij slechte weersomstandigheden blijven de kinderen met ons binnen.
In overleg met de directie van beide locaties zal de TsO invulling krijgen.
Kids2Ellens streeft naar een eenduidige aanpak tijdens de TsO die gelijk is aan de aanpak van de
leerkrachten van de Sint Bavoschool.
Coördinator
Ellen Jansen (Locatie Geusevesperstraat) en Ellen Spanjaart (Locatie Eemstraat) zijn de
coördinatoren. De TsO coördinator onderhoudt contact met de leerkracht(en) over de begeleiding
van kinderen met specifieke behoeften en aanpak met als doel de benadering die op school
gehanteerd wordt te continueren.
Bereikbaarheid coördinator is van maandag t/m vrijdag. Email: Kids2Ellens@gmail.com
In het weekend worden e-mails of Whatsapp berichten niet beantwoord.

Bij nood kunt u bellen :
Locatie Geusevesperstraat Ellen Jansen : 06 177 96 473
Locatie Eemstraat Ellen Spanjaart: 06 221 89 145

Gebruik van medicijnen
De TsO verricht in principe geen medische handelingen en dient geen medicijnen toe. Er zijn
natuurlijk altijd uitzonderingsgevallen. Wanneer uw kind tijdens het overblijven medicijnen nodig
heeft en deze niet op een ander tijdstip kan innemen, vragen wij u een medicatie-contract te
ondertekenen.
Buiten spelen
Samen spelen op het schoolplein moet voor iedereen veilig en gezellig zijn. De Sint Bavoschool
streeft naar een eenduidige aanpak van de TsO medewerker tijdens het buitenspelen van de
kinderen. Om deze eenduidige structuur te bereiken volgen hieronder de richtlijnen die gelden
tijdens het buitenspelen. Wanneer de pleinafspraken TsO consequent gehanteerd worden, merken
de kinderen dat er géén verschil zit in afspraken die gelden bij de leerkracht en overblijfkracht. Dit
biedt rust en veiligheid en zal minder conflicten opleveren.








Wanneer een kind naar binnen moet voor b.v. toiletbezoek of een bal moet halen van
buiten het plein meldt hij/zij dat aan een TsO medewerker zodat in ieder geval één van
de TsO medewerkers ten allen tijde weet waar een kind is.
TsO medewerkers zijn zichtbaar aanwezig voor de kinderen.
De TsO medewerkers beslissen of een kind tijdens het buiten spelen de jas uit mag doen.
Bij storend gedrag wordt een kind aangesproken door de TsO medewerker en wordt er
gekeken naar een oplossing om het hinderlijke gedrag in positief gedrag te veranderen.
TsO medewerkers zijn alert op ongewenst of gevaarlijk gedrag.
TsO medewerkers houden de coördinator op de hoogte als er sprake is van ongewenst
gedrag en/of een calamiteit.

Pleinregels voor de kinderen







Voor groot en klein zullen we aardig zijn, ook op het plein.
Samen spelen is vaak leuker dan alleen. Ook kinderen van een andere groep doen soms
graag mee.
Als een bal van het plein verdwijnt, vragen we toestemming de bal te gaan halen.
Als je naar binnen wilt, vraag je eerst toestemming.
We vegen onze voeten goed als we weer naar binnen gaan.
We praten op een rustige en respectvolle manier met elkaar.

Huisregels voor ouders/verzorgers
Kids2Ellens hanteert huisregels. Deze regels gelden voor ouders/verzorgers die TsO afnemen bij
Kids2Ellens en/of aanwezig zijn in een gebouw waarin Kids2Ellens de TsO verzorgd. Een plaatsing kan
door Kids2Ellens beëindigd worden bij herhaalde en/of ernstige overtreding van de huisregels.
 Het is op de locatie waar Kids2Ellens de TsO verzorgt niet toegestaan om zich
bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend of hinderlijk te gedragen.
 Hiervan kan sprake zijn als er met voorwerpen wordt gegooid, als iemand in staat van
dronkenschap verkeert of onder invloed van drugs is, geschreeuwd wordt, als er verbale
of fysieke bedreigingen worden geuit ten aanzien van TsO medewerkers of ander
aanwezige personen.
 Het is op de locatie waar Kids2Ellens de TsO verzorgt niet toegestaan om overlast te
veroorzaken.
Wanneer uw kind niet komt
Als uw kind op een vaste TsO dag niet overblijft, meldt u dit dan ’s ochtends bij de coördinator via
Whatsapp of e-mail.
Kinderen die naar de TsO gaan mogen niet met andere ouders/verzorgers mee naar huis. Dit mag
alleen als de ouders/verzorgers daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Uw kind wordt
nooit aan iemand anders meegegeven dan de personen die bekend zijn bij de TsO medewerkers.
Als uw kind wel naar de TsO moet maar er, na controle van de presentielijst, niet is gaan wij navragen
en u bellen waar uw kind is.
Tarieven, voorwaarden en facturatie
De TsO kan voor vaste dagen per week worden afgenomen. De TsO vindt plaats op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag in de 40 schoolweken. Niet in de schoolvakanties.







Op hele studiedagen is geen TsO. Op administratie- en studiemiddagen is er wél TsO.
U kunt uw kind om 12.55 uur van het schoolplein ophalen.
TSO wordt in overleg en samenspraak met school aangeboden. Dit houdt in dat TsO geen
(commerciële) dienst is en de afnemer van TsO geen consument in de ruimste zin van het
woord.
Er wordt gefactureerd in 2 termijnen:
1e termijn vanaf ná de zomervakantie t/m 31 december.
2e termijn is vanaf januari t/m juli van het schooljaar.
De factuur dient geheel vooraf betaald te worden, of in delen van het aantal
aankomende maanden die op de factuur staan maar vóór de 25e van elke voorgaande
maand. B.v. Vóór 25 augustus betaalt u voor de maand september.













De kosten van de TsO kunnen niet via de Kinderopvangtoeslag ingediend worden bij de
Belastingdienst. De TsO valt namelijk niet onder de wet Kinderopvang.
Het tarief voor schooljaar 2021/2022: € 2,50 per keer per kind bij een jaarabonnement.
Of € 15,- voor een kaart (5x overblijven).
Bij vakantie of ziekte van uw kind vindt geen restitutie plaats.
Bij overmacht (bijvoorbeeld een pandemie, pauze wijziging of een ongeplande
roosterwijziging van school), waardoor Kids2Ellens geen TsO kan aanbieden, worden
vooruitbetaalde kosten niet gerestitueerd.
In gevallen waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien beslist de directie van
Kids2Ellens (indien nodig i.o.m. met directie van school), waarbij de belangen van alle
partijen meegewogen worden.
Aan het einde van elke betaalperiode kan Kids2Ellens de prijs van de TsO herzien.
Wanneer de prijzen van de volgende betaalperiode bekend zijn, wordt u hiervan per
e-mail op de hoogte gesteld.
Kids2Ellens hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan op elk moment van
de maand via een brief of e-mail Kids2Ellens@gmail.com
Indien deze voorwaarden wijzigen, wordt dat vermeld op
www.kids2ellens.nl/index.php/tussenschoolse-opvang

