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Huisregels TSO 
 
Tussen schoolse opvang 
Wij vangen op maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdag tussen de middag van 11:45 uur tot 
12:50 uur de kinderen op. Om 12:45 uur wordt de verantwoording van de kinderen 
overgedragen aan het team van het Mozaïek. 
 
Regels 
Op onze groepen hanteren wij regels in et kader van de veiligheid. De regels worden aan het 
begin van het schooljaar door gesproken met de kinderen. Zo nodig wordt dit in de loop van 
het schooljaar herhaald. Met de kinderen die tussentijds nieuw naar de TSO komen worden 
de regels individueel doorgenomen. 
 
Binnen en tijdens het eten. 

 We plassen en wassen voor het eten onze handen. 

 We wachten tot iedereen zit. 

 We zitten niet aan elkaars eten en drinken 

 We eten allemaal netjes en gooien niet met ons eten 

 Tijdens het eten blijven we aan tafel zitten. 

 We proberen om ons eten en drinken helemaal op te eten en drinken. Als dit niet lukt 
dan overleggen we met de TSO-medewerker 

 Als er eten en drinken over blijft dan gooien we dit niet weg. De kinderen nemen het 
mee terug naar huis. 

 Als we van tafel willen vragen we dit aan de TSO-medewerker. 

 We ruimen na het eten en drinken alles op. 

 Als we van het eten vieze handen hebben dan wassen we ze voordat we gaan 
spelen. 

 (gedroogde) fruit als snack vinden we prima, gelieve geen koek, snoep, drop, 
chocolade, chips, pizza, macaroni, pannenkoek…… enz. mee te geven. 

 Ben je om 12:30 uur nog niet klaar met eten is dat geen probleem. Je kan op het 
kanjerplein onder begeleiding rustig verder eten. 

 
Buiten 

  We hebben respect voor de natuur en trekken daarom geen bladeren, besjes of 
takken van de bomen en struiken 

 We blijven op het plein als we buiten spelen. 

 Het hek van e schoolplein is tot 12:50 uur gesloten 

 We hebben afgesproken waar erbuiten gevoetbald mag worden. 

 We gebruiken de speeltoestellen waarvoor ze bedoeld zijn. 

 Tijdens het buiten spelen mogen we niet naar binnen, alleen als het echt nodig is. 

 Als het hek om 12:50 uur open gaat mag je het schoolplein niet verlaten. 

 Om 12:50 uur komen de leerkrachten terug van pauze en zullen dan het 
aanspreekpunt worden voor de leerlingen. 
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Omgang met elkaar 
 

 We vragen toestemming aan een ander als we met zijn/haar speelgoed willen spelen. 
Als de ander dat niet wil dan respecteren we dat. 

 We hebben respect voor elkaar dus, plagen elkaar niet, we doen elkaar geen pijn, 
vechten niet met elkaar en schelden elkaar niet uit. 

 Incidenten die plaatsvinden tijden de overblijf worden doorgegeven aan de 
desbetreffende leerkracht. 

 
Omgang met de TSO- medewerker 
 

 Leerlingen noemen elkaar bij de voornamen. 

 Leerlingen mogen de TSO-medewerker ook bij de voornaam noemen. 

 Als de kinderen iets willen vragen dan wachten ze op hun beurt. 

 We hebben respect voor elkaar dus ook voor de TSO-medewerker. 

 Alle kinderen doen wat de TSO-medewerker van hun verlangd. 
 
Hoe laten wij de ruimte achter? 
 

 We ruimen al het gebruikte speelgoed weer op. 

 We zorgen ervoor dat alles wee op zijn plaats staat. 

 We gaan om 12:30 uur naar buiten, tenzij het erg slecht weer is. 

 Dan houden we ons aan het slecht weer scenario.  
 
Als een kind zich niet aan de regels houdt 
 

 Als we ons niet aan de regels houden dan krijgen we een waarschuwing. Indien 
nodig wordt er contact opgenomen met de ouder. 

 Bij een volgende waarschuwing krijgen de ouders een brief. 

 Voor kinderen die zich echt niet aan de regels kunnen houden gaat de 
directie/leidinggevende een gesprek aan met de ouders, Indien nodig zal de 
leerkracht er ook bij betrokken worden. 

 Als er dan nog geen verbetering in het gedrag plaats vindt wordt het kind (tijdelijk) 
van de TSO verwijderd. 

 


