
 

KORTE INFORMATIE OVER TSO:  

TUSSENSCHOOLSE OPVANG OP SCHOOL  
 

 

 

 

Wat is TSO? 

TSO staat voor tussenschoolse opvang (vaak ook aangeduid als ‘overblijven’). Basisscholen 

zijn verplicht tot het bieden van een overblijfgelegenheid. Een school kan er voor kiezen om 

dit uit te besteden aan een externe organisatie. Dit is gedaan door de scholen waarvoor SKZ 

de TSO verzorgt.  

 

SKZ? 

Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland is een organisatie die kinderdagopvang, 

buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en tussenschoolse opvang  verzorgt op diverse 

locaties en scholen in Zwartewaterland en Kampen. De administratie van SKZ is gehuisvest in 

Zwartsluis. 

 

Welke contractvormen van TSO zijn er? 

Ieder kind dat wekelijks gebruik maakt van TSO dient ingeschreven te staan. Hiervoor vult u bij 

de start van de schoolperiode een inschrijfformulier in. Op dit formulier geeft u aan dat uw 

kind gebruik maakt van vaste TSO-dagen per week (betaling via een abonnement). Als uw 

kind niet wekelijks gebruik zal maken van TSO, dan kunt u kiezen voor de aanschaf van een 

strippenkaart (10 keer TSO) of voor incidentele TSO (betaling per keer). Een combinatie van 

deze vormen is ook mogelijk. Kinderen die halverwege het schooljaar instromen kunnen 

alsnog een abonnement krijgen, hiervoor wordt een aangepast tarief berekend.  

Wie verzorgt de lunch voor mijn kind? 

SKZ heeft verschillende contracten met verschillende scholen. Bijvoorbeeld een contract 

exclusief lunch (de kinderen nemen zelf hun lunch mee) of een contract inclusief lunch (in dit 

geval verzorgt SKZ de lunch voor de kinderen die overblijven). Per locatie kan de 

contractvorm, en daarmee ook de prijs, voor TSO verschillen. U kunt niet zelf kiezen of u een 

contract inclusief of exclusief lunch afneemt, dit wordt bepaalt door de school. 

Wat zijn de kosten van de TSO? 

De kosten van het overblijven komen voor rekening van de ouders/verzorgers die van de 

TSO-voorziening gebruik maken. Prijzen kunnen verschillen per locatie (ivm inclusief en 

exclusief lunch, zie hierboven). Vraag hier naar bij uw locatie. 

Op woensdagmiddag hoeft mijn kind niet naar school. Er is dan geen TSO. Kan mijn kind 

mee-eten bij de BSO? 

Ja, op woensdagmiddag is het mogelijk om mee te eten bij de BSO (mits er een BSO van SKZ  

aanwezig is in of nabij de school). U betaalt geen TSO-tarief maar 1 uur BSO-tarief, dit is 

inclusief eten en drinken. 

 

Wat zijn de kosten voor BSO? 

Voor meer informatie over BSO, ook over de kosten, verwijzen wij u graag naar onze website, 

www.kdc-zwartewaterland.nl. De overheid draagt bij in de kosten voor kinderopvang. U 

ontvangt daarvoor kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw 

belastbaar jaarinkomen. Wilt u weten wat u zelf moet betalen? Gaat u dan naar de site van 

de belastingdienst, www.toeslagen.nl, voor verdere informatie en om een proefberekening 

te maken. LET OP: de kosten voor TSO vallen niet onder de kinderopvangtoeslag. 

 

http://www.kdc-zwartewaterland.nl/
http://www.toeslagen.nl/
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Wat doet mijn kind op de TSO? 

TSO houdt meer in dan het bieden van een dak boven het hoofd van een kind, het 

beschikbaar stellen van (spel)materiaal en een ruimte bieden om te eten. Ouders willen er 

uiteraard zeker van zijn dat hun kind bij de TSO niets te kort komt, niet alleen wat betreft 

verzorging, maar ook wat betreft aandacht. SKZ heeft een duidelijke visie  op de 

voorwaarden waaraan de omgeving en de overblijfkrachten moeten voldoen.  

 

Wie werken er bij de TSO? 

Per 1 augustus 2011 moet ten minste de helft van de overblijfkrachten een scholing op het 

gebied van overblijven hebben gevolgd. Op de TSO locaties van SKZ staat op iedere groep 

altijd een beroepskracht die in dienst is bij SKZ, ook wel pedagogisch medewerker genoemd. 

Daarnaast helpt een vrijwilliger op de groep. Een overblijfgroep bestaat uit maximaal 30 

kinderen. Zijn er meer kinderen die overblijven, dan wordt de groep gesplitst en wordt ook 

daar een beroepskracht met een vrijwilligster opgezet. Eén van de beroepskrachten heeft 

een coördinerende rol (aanspreekpunt voor ouders).  

 

Hoe is de verdeling van de kinderen die gebruik maken van de TSO? 

De groepen worden zo mogelijk ingedeeld naar leeftijd. In het geval er minder dan 30 

kinderen op school overblijven, is er een gemengde groep. 

 

Hoe kan ik mijn kind opgeven? 

Wanneer u belangstelling hebt voor TSO kunt u meer informatie aanvragen bij de TSO 

coördinator of groepsleiding van betreffende TSO locatie. Ook kunt u informatie opvragen bij 

het locatiehoofd van het kinderdagcentra waaronder de TSO valt.  

 

TSO Zwartsluis: 

Antoinette Griffioen, locatiehoofd Zwartsluis via 038-3868668  

 

TSO Genemuiden en TSO Kamperzeedijk: 

Anneke Zuidema, locatiehoofd Genemuiden via 038-3859427  

 

TSO Hasselt: 

Rian Keizer, locatiehoofd Hasselt via 038-4774002  

 

Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij de school, bij de TSO locaties of u kunt een 

formulier downloaden van de website van SKZ, www.kdc-zwartewaterland.nl. 

 

Informatie aan de ouders  

Algemeen geldt: geen nieuws is goed nieuws. Ouders krijgen geen informatie over hun 

kinderen als het goed gaat. De reden daarvan is dat wij liever hebben dat de TSO-

medewerkers zich bezig houden met de kinderen in de tijd dat ze aanwezig zijn. Ouders zijn 

altijd vrij om binnen te lopen op tijden dat er TSO-medewerkers aanwezig zijn en dan 

informatie te vragen of een afspraak met de coördinator te maken. 

 

Mijn vraag over TSO opvang op school staat er niet bij, aan wie kan ik die stellen? 

U kunt uw vraag naar ons mailen via:  info@kdc-zwartewaterland.nl. Uw vraag wordt dan 

doorgestuurd naar de juiste persoon. Geeft u in uw mail even aan om welke school/ locatie 

het gaat. 
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