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Voorwoord 
 

Tussenschoolse opvang. Op de KWS doen we dat als ouders samen. Niets zo leuk als zien 

hoe je kind zijn of haar pauze beleefd. Niet alleen bij de zandtaartjes bakkende kleuter, 

maar juist ook bij die al grote, maar soms ook nog kleine, bovenbouwers. In dit 

informatieboekje kunt u het reglement van de Stichting TSO KWS terugvinden, lezen wat 

de gedragscode van de KWS precies behelst en natuurlijk wat de pleinregels zijn. 

Kortom een handige leidraad voor elke betrokken ouder en pleinwacht. 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit informatieboekje? U kunt het bestuur mailen via 

overblijfkws@pcboapeldoorn.nl  

 

Tot op het schoolplein! 

 

Namens de Stichting TSO KWS 

Nadine van Ingen-van Lierop 

Secretaris 
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1. Gedragscode KWS 
 

 

Accepteren 

1.  Iedereen mag er zijn. Ik accepteer de ander, ongeacht zijn/haar afkomst, taal, uiterlijk of mening. 

2.  Iedereen mag - als het spel dat toelaat - meedoen 

 

Praten 

3.  Ik denk en praat positief over anderen, en ik blijf eerlijk in mijn reactie. 

4.  Als er gepest wordt, mag ik ’t zeggen tegen de juf of meester; dat is geen klikken. 

5.  Ik scheld of vloek niet. 

 

Gesprek 

6.   Als er iemand aan het woord is, luister ik en wacht ik op mijn beurt. 

7.   Als er ruzie is, proberen we er eerst samen uit te komen. Als dit niet lukt, gaan we naar de juf  

  of meester. 

 

Gedrag 

8.   Helpen is goed, maar alleen als de ander dat wil. 

9.   Ik raak een ander alleen aan als hij/zij dat goed vindt. 

10.  Ik schop en sla niet; ik duw niet en trek ook niet aan een ander. 

11.  Ik maak geen lawaai in school en op het plein waar anderen last van hebben. 

 

Spullen 

10  Ik ben zuinig op mijn eigen spullen en op spullen van een ander (ook die van school). 

11.  Bij het opruimen zorg ik voor mijn eigen spullen, maar ben ik ook verantwoordelijk voor dingen die  

 ik samen met anderen heb gebruikt. 

 

Foutje … en dan een nieuwe start! 

12.  Als ik iets verkeerds gedaan heb, zal ik dat toegeven. 

13.  Als iemand mij iets heeft aangedaan, zal ik het eerlijk zeggen. Als hij/zij spijt heeft, maken we  

 een nieuwe start. 
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2. Pleinregels    
 
Spelen is altijd leuk. Maar soms zijn er handvatten nodig als de kinderen er zelf niet uitkomen. 
Daarom, naast de gedragscode van de KWS, deze pleinregels als leidraad. 
 
Algemene regels schoolplein 

 Voor schooltijd of tijdens de pauze mag je binnen zijn als je toestemming hebt; 

 Als je naar de wc moet, zeg je dat altijd tegen de pleinwacht; 

 Spelen gebeurt op het schoolplein. Spelen in en achter het fietsenhok of de school biedt geen 
zicht op de kinderen;  

 Op het schoolplein loop je altijd naast je fiets; 

 Rolschaatsen en skaten mag na schooltijd; 

 Als de bel gaat, kom je bij de anderen van je groep in de rij staan; 

 Tijdens de pauze zijn mobiele telefoons niet toegestaan. Is een leerling toch actief bezig met 
zijn mobiel, dan de mobiel inleveren bij zijn/haar leerkracht; 

 Geluidsdragers zijn verboden. 
 

Speelplekken op het schoolplein 
 Er mag alleen met zachte KWS-ballen op het schoolplein en in de voetbalkooi gespeeld 

worden; 

 Het grote klimtoestel is voor leerlingen vanaf groep 3; 

 In verband met de veiligheid mag er niet met losse touwen/paardentuigjes op de 
speeltoestellen worden gespeeld; 

 Voor de tafeltennistafel en de voetbalkooi is een rooster. Deze hangt in de koffiekamer op 
het white board en zit in de TSO-map in de hal; 

 Bal op het dak van de school of het fietsenhok wordt er door een pleinwacht van afgehaald; 

 Buitenspeelgoed voor de groepen 1-2 komt uit de eerste schuur; 

 Buitenspeelgoed voor de groepen 1 t/m 8 komt uit de schuur op de patio:  
o Skate-karts zijn voor de kleuters, onder- en middenbouw; 
o Kleine goaltjes zijn voor de groepen 3 en 4; 
o Ezy-Rollers en badmintonset zijn voor de bovenbouw (op vrijdag mag ook groep 5 

hiermee); 
o Zandbakspeelgoed is voor alle groepen; 
o Alle klassen (behalve de kleuters) hebben een eigen bakje met buitenspeelgoed in hun 

klas waar zij zelf zorg voor dienen te dragen. 
 

Voetbalkooi 
 Voetballen gebeurt in de voetbalkooi en links van de zandbak; 

 Voor de voetbalkooi is een rooster (op whiteboard koffiekamer en in TSO-map hal); 

 Bal in de tuin van de buren mag alleen na schooltijd, met toestemming van de 
desbetreffende buren, worden opgehaald; de bal in de tuin van het kantoor achter het 
fietsenhok mag wel tijdens de pauze worden opgehaald maar alleen met pleinwacht; 

 Niet in de hekken klimmen; 

 Maar één bal in de voetbalkooi; 

 Alleen op het veld komen wanneer je deelneemt aan het spel. 
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2.a Aanvullende pleinregels kleuters 

   

 Kleuters mogen tot de blauwe lijn op het plein; 

 Geen vechtspelletjes; 

 Als er problemen zijn, probeert de kleuter het ook in de pauze eerst zelf op te lossen door te 
zeggen: “Ik vind het niet leuk dat je schopt/slaat/dat ik niet mee mag doen/dat ik niet op de 
fiets mag/e.d. Ik wil dat je stopt want….. (de kleuter moet leren te benoemen wat niet leuk is 
en niet alleen ‘Stop hou op’ gebruiken); 

Wanneer dit niet helpt, gaat de kleuter naar de pleinwacht. De pleinwacht laat de kleuters 
samen praten. Vaak komen zij er uit als de pleinwacht gespreksleider is en hen om de beurt 
hun verhaal laat doen (gebruik bovenstaande voorbeeld); 

Laat de kleuters hun excuses aanbieden: niet alleen ‘sorry’ zeggen maar ook benoemen 
waarvoor ze sorry zeggen. In de klas stimuleren de leerkrachten de leerlingen ook nog om te 
zeggen: ‘Hoe kan ik het goed maken?’; 

 Tijdens de kleuterpauze is het belangrijk dat er één pleinwacht bij de voordeur in de buurt 
blijft om te controleren hoeveel  kinderen er tegelijk naar de wc gaan/iets gaan halen/iets 
naar binnen brengen en of ze niet te lang wegblijven. Kleuters willen daarnaast, wanneer er 
geen toezicht is, ook nog wel eens ‘gezellig’ samen in een wc-hokje. Dit mag uiteraard niet. 
Regelmatig heen en weer lopen tussen de toiletten en de buitendeur is dan ook echt nodig. 
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3. Wat wordt er van pleinwachten verwacht? 

 
 Zorg ervoor ongeveer 5 minuten voor aanvang van de pauze aanwezig te zijn op het 

plein;  

 Wees op de hoogte van de pleinregels. Deze staan op de website van de KWS en zitten in 
de TSO-map in de hal; 

 Draag het oranje KWS-hesje zodat je voor de kinderen herkenbaar ben als pleinwacht. 
(Deze hangen binnen naast het kantoor van de directeur);  

 Let erop dat de beide hekken bij de hoofdingang altijd dicht zitten tijdens de pauze; 

 Wees gerust pro-actief: je hoeft niet alleen maar problemen op te lossen, help ook kinderen 
die hun draai niet kunnen vinden: 

1. Is een onenigheid niet te sussen, zet de kinderen dan binnen op het bankje om af 
te koelen; 

2. Als er iets op het plein gebeurt, waarvan je denkt dat het op die dag al meer 
heeft gespeeld en/of er blijft onenigheid nadat jij er met de betreffende 
leerlingen over hebt gesproken, geef het dan door aan de betreffende leerkracht; 

 De EHBO-doos staat binnen in de hal op het bankje. Bij een (schaaf) wondje loopt er altijd 
een pleinwacht mee naar binnen om het even schoon te maken en een pleister te 
pakken. Er mag 1 vriendje of vriendinnetje meelopen; 

 

 Het buitenspeelgoed voor de kleuters wordt op maandag en dinsdag door de vroege 
pleinwacht buiten gezet; 

 Zet het buitenspeelgoed voor de specifieke onder- of middenbouw voor het einde van 
hun respectievelijke pauzeblok weer binnen;  

 Bij iedere pauze is in principe een leerkracht aanwezig. Is deze er niet, check dan wie er 
dienst heeft in de docentenkamer; 

 Trek in koffie of thee? Haal gerust een bakje voor jezelf in de lerarenkamer; 

 Zorg er zelf voor dat je d.m.v. een paraaf het pleinwachtrooster aftekent aan de hand 
waarvan de vrijwilligersvergoeding wordt uitgekeerd. Sta je wel op het rooster, maar heb 
je geen paraaf gezet, dan gaan we er bij de uitbetaling van uit, dat je niet bent geweest. 
De map met het rooster ligt binnen in de hal;  

 Heb je opmerkingen of vragen, mail dit aan de TSO-coördinator (e-mail: 
overblijfkws@pcboapeldoorn.nl).  
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3.a Vroege pleinwacht van 11.30 uur tot 12.15 uur 

 
 Haal de sleutel voor het openen van de patiodeur en de kleuterschuur uit het 

sleutelkastje in de lerarenkamer; 

 Haal het speelgoed uit de patio en schuur en zet dit klaar; 

 Check welke pleinwachten aanwezig moeten zijn; 

 Overige pleinwachten komen rond 11.40 uur; 

 Als pleinwachten er om 11.50 uur niet zijn, ga dan bellen; 
o Heb je om 12.00 uur niet alle pleinwachten van de lijst binnen, kijk of het lukt 

met het aantal pleinwachten dat je hebt. 2 ouders en 1 leerkracht is echt het 
minimum. Heb je dit aantal niet? Check de TSO-map voor de reserve-
pleinwachten en overleg met de directeur; 

o De map met telefoonnummers zit in de TSO-map voor in de hal; 
o Als ouders niet opnemen, kijk dan of je van de reservelijst ouders kunt bereiken; 

 Blijf in ieder geval aanwezig tot het einde van de onderbouwpauze om 12.15 uur. 

3.b Wat te doen bij slecht weer? 
 

 In geval van aanhoudende regen of kou, bepalen de pleinwachten gezamenlijk of 
kinderen moeten binnen blijven of niet. Geef dit op tijd door aan de leerkrachten. Bij de 
groepen 1 t/m 4 verdelen de pleinwachten zich over de klassen tijdens de pauze. Bij de 
groepen 5 t/m 8 lopen de pleinwachten over de gang en houden toezicht in de klas waar 
nodig. 

3.c Wat te doen als je niet kan of ziek bent? 
 

 Geef dit zo snel mogelijk door aan de TSO-coördinator. Als je zelf geen vervanger hebt 
kunnen regelen, meldt dit dan gelijk; 

 In de TSO-map zit een lijst met reserve-pleinwachten die benaderd kunnen worden om in 
te vallen; 

 Lukt het op het allerlaatste moment door ziekte of andere omstandigheden niet om 
aanwezig te zijn, meld je dan altijd af bij de TSO-coördinator 
(overblijfkws@pcboapeldoorn.nl). 

 

3.d Ophalen kind tijdens pauze door ouder 
 Mocht een kind door een ouder worden opgehaald tijdens de pauze, dan dient de ouder 

het kind altijd af te melden bij de leerkracht. 
 

3.e Beleid bij- en ter voorkoming van weglopen 
 Beide hekken hoofdingang altijd dicht; 

 Strategisch plaatsen pleinwacht; 

 Bij weglopen:  
o 1 Pleinwacht er achteraan; 
o Gelijk doorgeven in lerarenkamer; 
o Ouders zo spoedig mogelijk inlichten; 
o Overblijfcoördinator bellen. 
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4. Reglement voor de Tussenschoolse opvang (TSO) 
  

4.a Definities  
Ouders:    De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de  
    school zijn ingeschreven 
Leerlingen:   De leerlingen die aan de school zijn ingeschreven 
Personeel KWS/   Leerkrachten, onderwijsassistenten, conciërge en directie die een  
Teamleden:   benoeming hebben op PCBS Koningin Wilhelmina  
MR:  Medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad bedoeld in de Wet  
    Medezeggenschap 
TSO-coördinator:   Een door de Stichting TSO aangestelde persoon die   

belast is met en verantwoordelijk voor het goede verloop van de  
TSO 

Pleinwacht:   Ouders van leerlingen die, middels een rooster ingedeeld,  
helpen bij de TSO door het draaien van pleinwacht 

Wet:     Het overblijfartikel in de Wet op het Basisonderwijs, art. 28 
Bevoegd Gezag:    Het bestuur van de Stichting PCBO te Apeldoorn 
TSO:    Tussenschoolse opvang: het onder toezicht gedurende de  
    middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de  
    school verblijven van de leerlingen 
   

4.b Verantwoordelijkheden  
a) Het bestuur van de Stichting TSO KWS is verantwoordelijk voor het instellen en functioneren van de 

TSO-coördinatoren;  
b) Het bevoegd gezag draagt zorg voor een verantwoorde TSO, waarbij de leerlingen onder toezicht van 

pleinwachten en teamleden gedurende de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de 
school verblijven; 

c) Het bevoegd gezag sluit een WA-verzekering af voor al diegenen die verantwoordelijk kunnen worden 
gesteld voor schade gedurende de uitvoering van de TSO. Door deze wettelijk verplichte regeling 
wordt voorkomen dat de TSO-coördinatoren, teamleden en pleinwachten persoonlijk aansprakelijk 
kunnen worden gesteld voor schade, die onder hun toezicht tot stand is gekomen; 

d) De TSO-coördinator is verantwoordelijk voor het beheer van middelen, de personele en inhoudelijke 
organisatie en de personele zorg van de TSO.  

 

4.c Organisatie  
a) Het toezicht op de leerlingen tijdens het eten wordt uitgeoefend door de leerkrachten. Toezicht op het 

schoolplein wordt uitgeoefend door de pleinwachten die hiervoor, per uur dat zij de TSO 
ondersteunen, een onkostenvergoeding ontvangen op basis van de fiscale vrijwilligersvergoeding; 

b) De TSO-coördinator is belast met en verantwoordelijk voor het goede verloop van de TSO en ontvangt 
hiervoor op basis van nacalculatie per uur een vergoeding op basis van de fiscale 
vrijwilligersvergoeding;  

c) Alle benodigde informatie voor ouders m.b.t. de TSO staat beschreven in het Informatieboekje TSO 
KWS;  

d) Er geldt voor zowel de TSO-coördinator als de school een opzegtermijn van twee maanden 
betreffende het beëindigen van zijn/haar TSO-werkzaamheden. Uitzondering daarop kunnen 
persoonlijke omstandigheden bij de TSO-coördinator zijn die haar of zijn taken beïnvloeden. De 
Stichting TSO kan zonder inachtneming van de opzegtermijn de werkzaamheden van de TSO-
coördinator per direct beëindigen bij zwaarwegende redenen van dien aard dat verdere 
samenwerking onmogelijk wordt danwel onwenselijk is voor het goed uitvoeren van het 
coördinatorschap. 

  



Informatieboekje TSO KWS – versie januari 2017 Page 10 

 

4.d De pleinwacht 
De pleinwacht heeft tot taak:  

a) De leerlingen, onder toezicht van de pleinwacht, de gelegenheid te geven om zowel in de beschikbare 
ruimte binnen het gebouw (bij slecht weer) als buiten op het schoolterrein te spelen; 

b) De leerlingen desgewenst te stimuleren danwel te ondersteunen in hun spel of andere bezigheden; 
c) Veiligheid en hygiëne te bewaken; 
d) Het teamlid dat op het plein loopt/danwel de betreffende leerkracht te informeren over gedrag van 

leerlingen dat een belemmering vormt voor een gewenste uitvoering van de TSO; 
e) Discreet om te gaan met informatie over leerlingen die is opgedaan tijdens de TSO. De pleinwacht 

neemt nooit zelf het initiatief om ouders te informeren over ongewenst gedrag van hun kind. Als er 
noodzaak is de ouders te informeren zal dit altijd vanuit de directie of de leerkracht geschieden; 

f) Bij afwezigheid of ziek zijn zich af te melden bij de TSO coördinator; 
g) Nieuwe mede-pleinwachten mede wegwijs te maken. 

    

4.e De TSO-coördinator  
De TSO-coördinator heeft, naast de werkzaamheden van een reguliere pleinwacht, leidende en begeleidende 
taken, te weten:  

a) Het samenstellen van een rooster voor de pleinwachten; 
b) Aanspreekpunt zijn voor de pleinwachten; 
c) Tijdig de directie informeren indien er onvoldoende pleinwachten aanwezig zijn; 
d) Het team te informeren over het gedrag van de leerlingen dat een belemmering vormt voor een 

gewenste uitvoering van de TSO (als dit niet door pleinwachten zelf gedaan wordt). 
   
De TSO-coördinator is bevoegd:  

a) Pleinwachten aan te stellen;  
b) De directie te informeren over het gedrag van een leerling dat een belemmering vormt voor een 

gewenste uitvoering van de TSO. De TSO-coördinator neemt nooit zelf het initiatief om ouders te 
informeren over ongewenst gedrag van hun kind. Als er noodzaak is de ouders te informeren, zal dit 
altijd vanuit de directie of de groepsleerkracht geschieden. De TSO-coördinator zal, alleen indien 
nodig, bij dit gesprek worden gevraagd; 

c) Oproepen voor pleinwacht via schoolmedia te doen. 
   

4.f Kosten en voorwaarden  
a) Alle leerlingen van de KWS maken gebruik van de TSO. De ouders betalen eenmaal per jaar een vast 

bedrag vastgesteld aan de hand van het uurtarief maal het aantal keren dat hun kind moet 
overblijven. Het uurtarief wordt in mei/juni, voorafgaande aan een nieuw schooljaar, vastgesteld; 

b) De kosten die verbonden zijn aan de TSO worden door de ouders/verzorgers per bank worden 
voldaan; 

c). Als een ouder niet in staat is de kosten voor de TSO te betalen, dan kan de TSO die persoon een 
gespreide betalingsmogelijkheid aanbieden voor dat betreffende schooljaar danwel de kosten 
verrekenen middels gedraaide pleinwacht. 

4.g Taken en bevoegdheden van het bestuur  
Het bestuur van de TSO bestaat uit drie geledingen, te weten een voorzitter, een penningmeester en een 
secretaris. De directeur van de KWS zit als adviserend lid de vergaderingen bij. Het TSO-bestuur is bereikbaar 
via het e-mailadres overblijfkws@pcboapeldoorn.nl.  
 
Het bestuur heeft tot taak:  

a) Te zorgen voor een gezonde financiële boekhouding: 

 De financiële boekhouding gedurende het hele schooljaar zorgvuldig te controleren; 

 Een inhoudelijk en financieel jaarverslag uit te geven en dit toe te sturen aan de de MR ter 
goedkeuring, wiens kascommissie de controle uitvoert; 

 De ouders/verzorgers eenmaal per jaar te informeren over de (financiële) situatie van TSO; 
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b) De MR minimaal één keer per jaar tijdens een MR vergadering te informeren over de voortgang van de 
TSO;  

c) Minimaal 4x per jaar overleg te voeren met de TSO-coördinator over het functioneren van de TSO;  
d) Klachten van ouders te behandelen met betrekking tot de TSO en dit zo nodig terug te koppelen naar 

de TSO-coördinator;  
e) Met de directie van de KWS tijdig overleg te voeren aangaande situaties die de uitvoering van een 

verantwoorde TSO belemmeren;  
f) De ontwikkeling en bewaking van de kwaliteit van de TSO conform de doelstelling te waarborgen;  
g) Het scheppen van condities voor een goede samenwerking tussen alle partijen betrokken bij de TSO; 
h) Minimaal 5x per jaar samen te komen; 
i) De penningmeester is verantwoordelijk voor de de financiële administratie van de TSO: 

1. Het verwerken van betalingen; 
2. Het verwerken van de gegevens van de pleinwachten in de computer; 
3. Pleinwachten maandelijks en de coördinator en bestuursleden tweejaarlijks uit te betalen voor 

het door hen gewerkte aantal uren; 
4. Eenmaal per jaar een begroting te maken voor aanvang van het nieuwe schooljaar; 
5. Eenmaal per jaar een jaarafrekening te maken ter afsluiting van het schooljaar. 

   
Het bestuur is bevoegd de TSO-coördinator en pleinwachten aan te stellen danwel te ontheffen uit hun functie. 
 

4.h Financiën  
a) Eenmaal per jaar wordt er een begroting gemaakt voor aanvang van het nieuwe schooljaar;  
b) Eenmaal per jaar wordt er een jaarrekening gemaakt ter afsluiting van het schooljaar;  
c) De TSO heeft een eigen bankrekening;  
d) De penningmeester is bevoegd om geldzaken af te handelen;  
e) De financiële boekhouding wordt zorgvuldig gecontroleerd door de kascommissie (bestaand uit 

minimaal 2 personen en aangesteld door de MR);  
f) Minimaal éénmaal per jaar worden de begroting en de jaarrekening TSO aan de MR overlegd;  
g) Tevens is er een exemplaar ter inzage voor geïnteresseerde ouders. 

   

4.i Slotopmerking 
In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 
 
 

 


