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Deze reglementen zijn geschreven voor de ouder(s) en verzorger(s)1 van kinderen die gebruik maken
van de tussenschoolse opvang (hierna te noemen TSO) op basisschool Aurora.

Artikel 1
Het onderwijzend personeel draagt geen verantwoording voor de TSO. Zij zijn niet aansprakelijk voor
ontstane schade aan het schoolgebouw, schooleigendommen, persoonlijke eigendommen e.d. of
voor letsel, toegebracht aan overblijvende kinderen of andere personen in en rond de school.
Artikel 2
De vrijwilligers kunnen op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen die
zich voordoen tijdens het overblijven, met uitzondering van de gevallen waarvoor een wettelijke
aansprakelijkheid geldt.
Artikel 3
U bent verplicht om zelf een W.A. en/of ongevallenverzekering voor uw kind(eren) af te sluiten. Van
school uit zijn de kinderen tijdens de TSO niet verzekerd. U blijft aansprakelijk. Zie voor verdere
regeling: de schoolgids.
Artikel 4
Bij probleemsituaties met kinderen wordt als volgt gehandeld:
Stap 1
De vrijwilliger bespreekt het ongewenst gedrag met het kind/groep en gaat zo nodig met het kind
naar de coördinator. Het gesprek vindt plaats na de TSO (13:05 uur). De vrijwilliger zorgt dat het kind
op tijd terug is in de klas.
Stap 2
De coördinator bespreekt het gedrag met het kind/groep om tot gedragsverbetering te komen.
Stap 3
Bij herhaaldelijke conflicten legt de coördinator een sanctie op in overleg met de directie.
ouders/verzorgers worden hiervan in kennis gesteld.
Stap 4
Bij aanhoudend storend gedrag zal de directie de kinderen aanspreken op het ongewenst gedrag.
ouders/verzorgers worden hiervan in kennis gesteld.
Stap 5
Verwijdering (schorsing alleen in ernstige gevallen) voor bepaalde tijd vindt plaats in overleg tussen
de coördinator en de directie. Ouders/verzorgers worden hiervan in kennis gesteld.
Stap 6
Definitieve verwijdering van de overblijf vindt plaats in overleg tussen de coördinator en de directie.
Ouders/verzorgers worden hiervan in kennis gesteld.
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Wanneer hierna wordt gesproken over ouders wordt ouder(s) / verzorger(s) bedoeld.

Reglementen TSO Aurora - Kindercentrum Marijtje Doets

3

Artikel 5
Tijdens vakanties, op woensdag, studiedagen en werkdrukverminderingsdagen is er geen TSO.
Artikel 6
De kinderen van de groepen 1 en 2 worden opgehaald uit de klas en na de TSO weer teruggebracht.
De groepen 3 t/m 8 lopen zelfstandig naar hun TSO lokaal waar ze worden opgevangen door de
vrijwilliger.
Artikel 7
Wij verzorgen de lunch bestaande uit:
Brood (fijn volkoren), beleg (boter, kaas, smeerkaas, smeerworst, gekookte worst, jam, appelstroop)
en melk (halfvol), limonade en water. Drinken wordt ook aangeboden aan de kinderen die een
abonnement hebben zonder lunch.
De kinderen mogen zelf hun brood smeren. Dit stimuleert de zelfstandigheidsbevordering. De
vrijwilligers zullen de kinderen begeleiden waar nodig om dit goed te laten verlopen.
Artikel 8
De vrijwilligers zullen uw kind stimuleren echter niet verplichten om alles op te eten, vooral wanneer
een kind hier erg veel moeite mee heeft. Als uitgangspunt geldt dat er ten minste één boterham
moet worden opgegeten. Mochten kinderen herhaaldelijk niet voldoende eten dan wordt er contact
opgenomen met de ouders/verzorgers.
Artikel 9
De kinderen mogen tijdens de TSO niet van het schoolplein af. Het is derhalve niet toegestaan om
naar de supermarkt te gaan.
Artikel 10
U wordt verzocht uw kinderen geen speelgoed mee te geven. Gebeurt dit toch, dan is het voor uw
eigen risico.
Artikel 11
In beginsel ligt de verantwoordelijkheid van de TSO bij de ouders. Echter houden kindercentrum
Marijtje Doets en de directie van Aurora regelmatig overleg om zo het verloop van de TSO goed te
laten verlopen.
Artikel 12
Het verschuldigde maandbedrag wordt in de loop van de volgende maand geïncasseerd. Indien u
geen automatisch incasso wenst af te geven, vragen wij u een maandbedrag vooraf te betalen als
borg. Wanneer gekozen wordt voor een maand borg, zal deze verrekend worden wanneer het
abonnement wordt beëindigd. Bij het terugbetalen van de borg kan geen aanspraak worden gemaakt
op de wettelijke rente.
Bij het storneren van het maandbedrag zijn wij genoodzaakt € 7,00 administratiekosten in rekening
te brengen.
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Artikel 13
Bij een betalingsachterstand ontvangt u een betalingsherinnering per e-mail. Bij een achterstand van
twee maanden, wordt de TSO stopgezet totdat u aan uw financiële verplichtingen heeft voldaan.
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