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TSO-Bijdrage   

schooljaar 2016-2017 

Voor komend schooljaar is de 

TSO-bijdrage opnieuw hetzelfde 

gebleven. Dat betekent dat de 

TSO-kosten dit jaar voor kids uit 

de groepen 1-2 €28,80 zijn; voor 

de groepen 3-4 wordt het €43,20; 

en voor uw kind in groep 5-8 

betaalt u €57,60. 

Beste ouders, 

Overblijven regelen wij als ouders 

samen hier op de KWS. Op deze 

manier houden we de kosten laag 

en maken we het voor onze kids 

tegelijkertijd een stuk leuker. Want 

wat is er nu fijner dan samen met 

mama of papa touwtje springen op 

het schoolplein? Of lekker samen 

zandtaartjes bakken? Kunnen we 

ook dit jaar weer op u rekenen? 

Tot op het schoolplein! Nadine van 

Ingen-van Lierop 

Wat doet de Stichting       

TSO KWS precies?  

De Stichting TSO KWS zorgt voor een verantwoorde TSO 

op de KWS, waarbij de leerlingen onder toezicht van 

pleinwachten en teamleden gedurende de middagpauze in 

het schoolgebouw en op het terrein van de school 

verblijven. Dat houdt meer in dan het regelen van toezicht 

tijdens het overblijven!  

Samen met de school houden we bijvoorbeeld de kwaliteit 

van de speeltoestellen in de gaten. Afgelopen jaar was het 

speeltoestel voor de midden- en bovenbouw aan 

vervanging toe. Samen met kinderen uit de groepen 4 t/m 

8 is er gekeken waar een nieuwe toestel allemaal aan zou 

moeten voldoen. Op deze manier hebben we samen met de 

kinderen voor een leuk nieuw speeltoestel gezorgd. 

Bij de huidige toestellen houden we ook in de gaten of er 

verbeteringen nodig zijn. Of dat er een aanvulling op het 

huidige speelaanbod nodig is. Ook hier kijken we in 

overleg met de kinderen en leraren wat de kids leuk vinden 

en wat nodig is. Zo bleken de duikelrekken erg populair en 

hebben we afgelopen herfstvakantie een extra 

duikelrektoestel kunnen aanschaffen. Ook zijn er voor de 

bovenbouw eenwielers gekocht. 
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Dankzij uw  

TSO-bijdrage… 

 

...kan er nog meer geduikeld 

worden en geven we de 

circusdieren onder de kids een 

podium .  

 

...en hebben de Midden- en 

Bovenbouw een nieuw 

speeltoestel!  

De financiën 

Het bestuur van de TSO heeft ook tot taak te zorgen 

voor een gezonde financiële boekhouding. Elk jaar 

stellen wij het TSO-tarief vast. Van de TSO-bijdrages 

schaffen wij materiaal aan dat nodig is voor een leuke 

pauze. Ook wordt de vrijwilligersbijdrage voor de 

pleinwachten hiervan betaald. 

De MR krijgt elk jaar een inhoudelijk en financieel 

jaarverslag ter goedkeuring.  

 

Meer weten? Spreek ons aan of mail naar 

overblijfkws@pcboapeldoorn.nl. 

De ouders achter  

de Stichting TSO KWS 

 

 

vlnr Linda, Hans, Daniëlle, Nadine en Fred. 
 

Linda is penningmeester & coördinator pleinwacht, 

moeder van Lianne uit groep 6 en Maikel, die in 

groep 8 zit op SBO De Vorm. Hans van den Bosch, 

voorzitter, is de vader van Cato uit groep 8 en Corijn 

en Sebas die beiden op het Stedelijk Gymnasium 

zitten. Daniëlle de Vlugt is ons nieuwe bestuurslid en 

de moeder van Noëlle uit groep 4 en Noa uit groep 

2. Nadine van Ingen- van Lierop is de secretaris en 

moeder van Jikke uit groep 7 en Pepijn die op SVO 

De Ambelt zit. Fred Niezink zit als directeur van de 

KWS als bijzonder lid alle vergaderingen bij namens 

de KWS.  

Het regent, het regent... 

Is het zulk slecht weer dat de kids binnen 

moeten blijven tijdens de pauze? Geen 

probleem! Dankzij de TSO-bijdrage 

worden er ook leuke spelletjes en boeken 

aangeschaft voor regenachtige dagen. 
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Even voorstellen...  

Daniëlle de Vlugt is ons 

nieuwe bestuurslid. Het 

afgelopen jaar zorgde ze al 

drie dagen per week(!) met 

andere pleinwachten ervoor 

dat uw kind een veilge en 

leuke pauze had. Daar gaat 

ze dit jaar vrolijk mee verder. 

Daarnaast zal ze het bestuur 

ook gaan ondersteunen bij 

diens uitvoerende taken. 

Wat motiveert haar om zich zo 

in te zetten voor de TSO op 

de KWS?  

“Ik krijg er energie van, vind het leuk. Ik vind het echt belangrijk 

dat de kinderen genieten van de dingen die je als TSO kunt 

doen zoals een aai over de bol als pleinwacht of zorgen voor 

een nieuw speeltoestel als bestuurslid.” En hoe is het om haar 

eigen kinderen in de pauze te zien? “M’n eigen kinderen zien 

spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes, zien dat ze goed in 

hun vel zitten tijdens de pauze, dat is gewoon genieten.” 

Een goede en sterke aanvulling op ons bestuur dus! 

 

Vragen over de pleinwacht?  

Spreek Linda, uw coördinator aan! 

De personele en inhoudelijke organisatie van de 

pleinwacht wordt door de TSO-coördinator van de 

stichting geregeld. Naast het samenstellen van een 

rooster voor de pleinwachten is ze ook aanspreekpunt 

voor de pleinwachten. Bij onderbezetting, maar ook bij 

problemen op het schoolplein tijdens de pauze is zij 

uw link met de directie.  

 

Informatieboekje 

Wist u dat u op de website 

van de KWS het 

Informatieboekje Pleinwacht 

TSO kunt vinden? Hierin 

vindt u het reglement, 

pleinwachtregels en meer!  

Vragen of klachten 

Heeft u een vraag, klacht of 

een probleem met betrekking 

tot de TSO? Daarvoor kunt u 

natuurlijk bij het bestuur 

terecht. Spreekt u ons vooral 

aan! 

Pleinwacht draaien? 

Zie Facebook KWS 

Apeldoorn Ouders voor het 

rooster. 
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Joepie pauze! 
 

 
 

Supergezellig  

met 

mama en papa! 
 

Nieuwsgierig geworden? Meld u aan via 
overblijfkws@pcboapeldoorn.nl of spreek Linda, Daniëlle of Nadine 

aan. 

mailto:overblijfkws@pcboapeldoorn.nl

