TSO-Club ‘t Kroontje

Beste ouders/verzorgers,

In dit informatieboekje hebben we alle informatie op een rijtje gezet die voor
u belangrijk kan zijn als u gebruikt maakt van TSO-Club ‘t Kroontje. In het
huidige leven is voor ouders vaak niet mogelijk om (alle dagen) thuis te zijn
om met hun kinderen te lunchen. Het is dan heel erg belangrijk dat uw kind
op een ontspannen en prettige manier pauze kan houden, zodat u met een
gerust hart kunt gaan werken en weet dat uw kind goed opgevangen wordt
en het naar zijn/haar zin heeft. TSO-Club ‘t Kroontje is een professionele
organisatie voor plezier tijdens de tussenschoolse opvang. Sinds kort is
Kinderopvang ’t Kroontje van start gegaan met een professionele TSO-club
omdat er vanuit de basisscholen behoefte ontstond aan goed georganiseerde,
maar vooral een plezierige pauze.
U kunt onze TSO coördinator bereiken via tso@kroontjeveghel.nl mochten er
nog vragen zijn!
We wensen uw kind(eren) een prettig verblijf bij de TSO Club van basisschool
de Bunders!
Team Kinderopvang ’t Kroontje
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1. Wie zijn wij?
Kinderopvang ’t Kroontje is een locale kinderopvang organisatie met 2
babygroepen, 2 peutergroepen, 2 verticale groepen (waarvan 1 op locatie
Eerde) en 5 BSO groepen. In totaal komen er 340 kinderen bij ons spelen.
Sinds kort is Kinderopvang ’t Kroontje van start gegaan met een professionele
TSO-club omdat er vanuit de basisscholen behoefte ontstond aan goed
georganiseerde, maar vooral een plezierige pauze. Dit alles onder leiding van
een TSO coördinator.
Regelmatig vindt er een teamoverleg plaats over de dagelijkse gang van
zaken, activiteiten planning, communicatie en overdracht.

2

Informatieboekje TSO-Club ‘t Kroontje

2. Wat doen wij?
Als uw kind tussen de middag overblijft, dan moet dat goed geregeld zijn. En
leuk zijn voor de kinderen. Dat vindt de school ook. Daarom heeft de school
TSO-Club ‘t Kroontje gevraagd voor de tussenschoolse opvang.
Wij zorgen ervoor dat de kinderen onder professionele begeleiding rustig hun
boterham eten. Sfeer vinden wij daarvoor erg belangrijk en dus zorgen wij
voor een gezellig aangeklede tafel met speelse bordjes en bekers. Maar het
allerbelangrijkste is dat de kinderen plezier hebben in hun pauze en daarom
verzorgen wij een afwisselend activiteitenprogramma. Dit programma zal
aansluiten op het activiteitenprogramma van de BSO. Hiervoor hebben wij
elke twee maanden een overleg met ons activteiten team. Hierdoor kunnen
kinderen hun energie kwijt en hebben ze plezier waardoor er ook geen
onderlinge conflicten ontstaan.
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3. Hoe doen we dat?
Tussen de middag zijn de kinderen vrij. Daarom staat plezier bij ons voorop.
Wij zorgen ervoor dat de kinderen zich thuis voelen bij TSO club t’ Kroontje.
Ze krijgen alle tijd om zicht te ontspannen, in alle rust te eten en, als ze het
leuk vinden, deel te nemen aan een activiteit. Zodat ze uitgerust zijn om ’s
middags weer actief deel te nemen aan de les.
4. Gewoon goed geregeld!
Met TSO-Club ‘t Kroontje weet iedereen waar hij aan toe is. De kinderen, de
school en de ouders. Allerlei belangrijke zaken leggen we in overleg met de
school vast in een pedagogisch werkplan. Bijvoorbeeld:
-
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een draaiboek over hoe de tussenschoolse opvang moet verlopen;
afspraken over het gebruik van ruimtes en buitenspeelterrein;
opvoedkundige richtlijnen; wat we verwachten van de kinderen, de
overblijfkrachten en de teamleider.
Maar vooral afspraken over een goede overdracht tussen overblijf
medewerkers, leerkrachten en ouders zijn voor ons van groot belang.
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5. Kernwaarden

Plezier, ontspanning en activiteiten tijdens je pauze!
In onze visie en missie hebben wij nagedacht over wat wij willen betekenen
voor ouders en kinderen en hoe we dat willen bereiken (klik hier voor onze
visie en missie) Deze visie en missie staan centraal binnen onze organisatie en
het team van Kinderopvang ’t Kroontje werkt vanuit deze principes. Uiteraard
is onze visie en missie ook van toepassing op de TSO-club. Daarnaast richten
wij ons specifiek voor de TSO nog op een aantal andere kernwaardes:
Plezier
Plezier staat bij ons voorop! Alleen als de kinderen een gezellige pauze
hebben waarin zij zich voldoende kunnen ontspannen, kunnen ze zich ’s
middags weer concentreren op het les programma. Daarom zorgen wij voor
afwisselende activiteiten waar kinderen vrijwillig aan deel kunnen nemen.
Hierbij bieden wij alle ruimte voor creativiteit en/of beweging.
Gezondheid en beweging
Wij hebben een gezondheidsbeleid m.b.t. eten, beweging en buitenspelen
(klik hier). Hierdoor zorgen wij ervoor dat de kinderen gezond eten en
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genoeg dagelijkse beweging krijgen. Onze TSO-Coordinator heeft naast haar
opleiding kinderopvang een diploma voor de opleiding Sprot en Beweging en
maakt speciaal voor de TSO leuke, op leeftijd gerichte, sportactiviteiten voor
tijdens de pauze. (klik hier voor een voorbeeld van het draaiboek).
Professioneel en betrouwbaar
TSO-club ’t Kroontje staat niet op zichzelf. Achter de TSO club staat een
professionele organisatie met ervaring in de kinderopvang, leidsters die
beschikken over een verklaring van goed gedrag, zich houden aan de
beroepscode kinderopvang (zie website) en handelen vanuit een goed
doordacht pedagogisch beleid met een duidelijke visie en missie. Al deze
kennis wordt overgedragen aan de overblijfkrachten, die ook een
vrijwilligersverklaring zullen ondertekenen waarin staat dat ook zij vanuit de
visie van kinderopvang ’t Kroontje zullen werken. Zij zullen hierin begeleid
worden door onze TSO teamleider.
Persoonlijk en flexibel
Het kind staat bij ons voorop en wij zorgen ervoor dat elk kind persoonlijke
aandacht krijgt. Daarom vinden wij het belangrijk om op de hoogte te zijn van
belangrijke gegevens omtrent uw kind zodat wij weten of we eventueel
rekening moeten houden met bijvoorbeeld een dieet of allergie. Voor elk kind
worden deze bijzonderheden via de website ingevuld. Als u behoefte heeft
aan een persoonlijk gesprek over uw kind, dan wordt u uitgenodigd voor een
gesprek. Ook houden de pedagogisch medewerkers en de leraren van ‘t Ven
een overdrachtsysteem bij waarbij de belangrijke zaken die zich afspelen
tijdens de pauze en in de klas geregistreerd en overgedragen worden. Zo
weten wij meteen waarom een kind bijvoorbeeld verdrietig is of niet mee kan
doen aan een activiteit omdat het zich niet lekker voelt en leerkrachten
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weten als er iets gebeurd is in de pauze. Een goede communicatie tussen
pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders is voor ons van groot
belang.
6.

Wat kost de TSO?

Of uw kind nu op vaste dagen in de week naar TSO-Club ’t Kroontje gaat of
alleen af en toe een keertje overblijft, u kunt het zelf aangeven. Via het ons
webportaal regelt u dat snel en gemakkelijk. Na aanmelding krijgt u een
unieke inlogcode.
Hoe werkt het?
Met uw inlogcode vraagt u zelf tussenschoolse opvang aan. Op dagen die u
zelf kiest.
Tarieven tussenschoolse opvang
voor het schooljaar 2014-2015 hanteren wij de volgende tarieven:
* als u van te voren voor het hele schooljaar vaste dagen opgeeft waarop uw
kind overblijft dan betaalt u daarvoor het voordelige tarief van € 2,50 per
keer*. Deze kosten zullen maandelijks vooraf geïncasseerd worden in de
maanden september tot en met juni. In de zomervakantie incasseren wij niet.
* Als u maar een paar keer per jaar TSO nodig heeft, of als u TSO nodig heeft
op wisselende dagen dan kunt u dat zelf doorgeven met uw eigen inlogcode
via ons webportaal. Flexibele TSO kunt u afnemen tegen het tarief van € 2,75
per keer. Het afgenomen aantal dagen wordt dan maandelijks geïncasseerd.
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Aan- en afmelden
U bent zelf verantwoordelijk voor aan- en afmelding van uw kind(eren).
Wanneer een kind niet digitaal wordt afgemeld, worden de kosten in
rekening gebracht. U kunt de app voor af- en aanmeldingen ook op uw
mobiele telefoon zetten, dan hebt u het webportaal direct bij de hand
wanneer het nodig is.
7. Incidenteel of structureel gebruik maken van naschoolse opvang?
Komt het wel eens voor dat u in de schoolvakanties weg moet en opvang voor
uw kind nodig heeft? De BSO van kinderopvang ’t Kroontje heeft een heel
enthousiast activiteiten team die elke vakantie weer leuke dingen met de
kinderen gaat doen. Dit varieert van slaapfeestjes, bowlen, zwemmen,
maïsdoolhof tot koken op de BSO en het uitvoeren van modeshows en
toneelstukken. Kinderen die gebruik maken van TSO club ’t Kroontje kunnen
tegen betaling ook gebruik maken van onze vakantie opvang. U dient uw kind
hiervoor een maand van te voren op te geven. De betaling hiervan is volgens
ons flexibele uurtarief. Voor informatie zie op de website
www.kroontjeveghel.nl, ons prijsbeleid.
8. Bereikbaarheid
Hoofdkantoor (Veghel): 0413-310415
TSO coördinator: Anne Marieke schouten: annemarieke@kroontjeveghel.nl
TSO email: tso@kroontjeveghel.nl
Wij wensen u en uw kinderen heel veel plezier bij TSO-Club ‘t Kroontje
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