
Beste ouders van De Vliegenier, 

 

Mijn naam is Ramona van der Meij – Joemman, moeder van Kyra (groep 8) en Wesley (groep 4) en 

ik mag sinds Januari 2017 de rol van Coördinator TussenSchoolseOpvang (TSO) vervullen. Co-

Coordinator  TSO is Sabina Heins. Zij is moeder van Twan(groep5), Nienke (goep4), 

Seline(groep1/2) en Brechtje(nog niet op school) en mijn vervangster wanneer ik afwezig ben. 

 

Onze school heeft TSO voor de 3 kleuterklassen. De kleuters hebben roulerend pauze tussen 11.30u 

en 12.30u pauze. Het eerste half uur zijn 1 of 2 klassen aan de beurt en het 2e half uur de andere 

klas(sen) 

In de vakanties, wanneer de school open is, wordt er ook TSO gedraaid. Dan is er meestal 1 

kleuterklas en zijn de groepen 3-8 deels bij elkaar gevoegd. De behoefte aan overblijf in de vakantie 

is wisselend: de ene keer is er alleen n half uur bij de kleutergoep nodig en de andere keer een half 

uur bij de kleuters en een half uur bij de hogere groepen. 

 

Wat houdt de TSO in? 

De TSO houdt in dat een overblijfmoeder/ TSO-er met de kindjes van 1 (of meer klassen maar dan 

om beurten) 'een broodje gaat eten'. De leerkracht gaat dan een half uur pauze houden en de TSO-er 

is dan in de klas met de kindjes gedurende de pauze. De overblijfmoeder gaat niet naar buiten met 

de kindjes. 

Bij de hogere groepen (in de vakanties) ben je een kwartier met de kinderen in de klas en 

aansluitend een kwartier buiten om toezicht te houden in de buitenspeelpauze zodat de betreffende 

leerkracht ook even pauze kan houden. 

 

We hebben een leuk TSO-team van, op het ogenblik 7 actieve enthousiaste ouders die de overblijf 

draaien. De frequentie waarmee deze ouders de overblijf helpen draaien is verschillend, de ene is 

elke week wel 1 of meer dagen beschikbaar, een andere 1 keer per 2 weken een dag, een ander 1x 

per maand een dag en weer een ander indien er onderbezetting is in het rooster. Dit allemaal in goed 

overleg met mij. Ik maak nl elke maand een rooster waarin voor iedere TSO-er zichtbaar is wanneer 

hij/zij TSO moet draaien. 

Twee keer per schooljaar plannen we een activiteit met en voor de TSO-ers. Dit om een stukje 

waardering uit te spreken naar de TSO-ers maar ook voor een stukje binding met elkaar. 

 

Ons team doet goed werk, maar ons team kan versterking gebruiken. We zijn op het ogenblik 

opzoek naar versterking voor de maandag, dinsdag en woensdag. We hebben vaste ouders in het 

rooster staan, maar als er iemand ziek is, is er geen achtervang. 

Lijkt het u leuk om TSO te draaien en bent u regelmatig of ‘af en toe in overleg’ beschikbaar, of 

hebt u vragen, spreek me aan op het schoolplein of stuur me een berichtje dan kunnen we kijken op 

welke manier je ons team kan versterken. Eventuele broertjes of zusjes die nog thuis zijn mogen 

ook mee naar de overblijf. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ramona van der Meij-Joemman 

Tel nr/ whatsapp: 0611370133 

email: ramonajoemman@gmail.com 
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