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Stichting Tussen de Middag 

TSO-beleid ten tijde van het coronavirus  

 

Dit TSO-beleid:  

Geeft de richtlijnen en maatregelen, wettelijke verplichtingen en dringende adviezen weer die wij als 

organisatie en de school in acht zullen nemen ten tijde van het coronavirus.  

Benadrukt dat de TSO te allen tijde buiten het schoolgebouw, c.q. op het schoolplein zal plaatsvinden 

ten tijde van het coronavirus.  

Is een handvat voor alle scholen, schoolbesturen, overblijfmedewerkers, ouders, kinderen en andere 

belanghebbende.  

 

Algemene uitgangspunten 

1. Alle leerlingen (verder te noemen: kinderen) gaan vanaf 8 februari 2021 weer volledig naar 

school. 

2. Vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de school uitvoeren mogen vanaf 

8 februari aanwezig zijn op school.  

3. De tussenschoolse opvang (verder te noemen: TSO of overblijven) kan worden aangeboden, 

ook door externe partijen, mits de richtlijnen en maatregelen, wettelijke verplichtingen en 

dringende adviezen worden gevolgd. 

 

Algemene richtlijnen 

1. Tussen kinderen onderling is 1,5 meter afstand houden niet verplicht. 

2. Tussen kinderen en onderwijspersoneel/overblijfmedewerkers is 1,5 meter afstand houden niet 

verplicht. 

3. Tussen onderwijspersoneel/overblijfmedewerkers onderling moet altijd 1,5 meter afstand 

bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden echt noodzakelijk is. 

4. Overblijfmedewerkers betreden niet het schoolgebouw. M.u.v. de overblijfcoördinator en bij 

een calamiteit of voor toiletbezoek.  

5. Het dragen van een mondkapje bij verplaatsing van alle bezoekers (waaronder alle 

overblijfmedewerkers van Stichting Tussen de Middag) door het gebouw is verplicht. Het 

dragen van een mondkapje op het schoolplein is niet verplicht, maar wordt wel sterk 

geadviseerd. 

 

Hygiënemaatregelen 

1. Alle overblijfmedewerkers desinfecteren hun handen met zeep/desinfectiemiddel vóór het 

overblijven.  

2. Het onderwijspersoneel/overblijfmedewerkers schudden geen handen van elkaar. Fysiek 

contact wordt gemeden. 

3. Fysiek contact met kinderen wordt zoveel mogelijk gemeden. Hieronder valt ook het schudden 

van handen, het geven van ‘high-fives’ en het ‘geven van een knuffel’ aan kinderen.  

4. Hoesten en niezen doen we in de binnenkant van de elleboog en we gebruiken papieren 

zakdoekjes. Er wordt niet aan het gezicht gezeten. 

5. Het dragen van een mondkapje bij verplaatsing van alle bezoekers (waaronder alle 

overblijfmedewerkers van Stichting Tussen de Middag) door het gebouw is verplicht. Het 

dragen van een mondkapje op het schoolplein is niet verplicht, maar wordt wel sterk 

geadviseerd. 
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Bovenstaande richtlijnen en hygiënemaatregelen dienen te allen tijde in acht 

worden genomen! 

 

Testprotocol, quarantaine & bron- en contactonderzoek 

1. Als je klachten hebt die passen bij corona, dan moet je je laten testen.  

Meer informatie over het testprotocol: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/testen/afspraak-maken 

2. Als je contact hebt gehad met iemand met COVID-19, kun je zelf ook ziek worden. Om te 

voorkomen dat je de ziekte ongemerkt verspreidt, blijf je thuis en ga je in quarantaine. 

Meer informatie over het quarantaineprotocol: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-

19/quarantaine  

3. Wanneer iemand besmet is met COVID-19 voert de GGD bron- en contactonderzoek uit. 

Meer informatie over het bron- en contactonderzoek: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco  

 

De overblijfcoördinator (vast personeel Stichting Tussen de Middag) 

1. De algemene hygiënemaatregelen en richtlijnen wordt door de overblijfcoördinator altijd in 

acht genomen.  

2. Als de overblijfcoördinator klachten heeft die passen bij corona, dan laat de 

overblijfcoördinator zich testen. Zie voor meer informatie: Testprotocol, quarantaine & bron- en 

contactonderzoek. 

3. De overblijfcoördinator is niet langer in- en rondom op school aanwezig dan noodzakelijk. 

Heftige ongevallen en probleemsituaties koppelt de overblijfcoördinator zo kort en bondig 

mogelijk terug bij de leerkracht. Kleine ongevallen en probleemsituaties en overige 

bijzonderheden wordt, bij voorkeur, door de overblijfcoördinator via e-mail of telefonisch 

teruggekoppeld naar de leerkracht. De administratieve afhandeling neemt de 

overblijfcoördinator mee naar huis.  

4. Bij betreding van het schoolgebouw registreert de overblijfcoördinator zich ten behoeve van 

bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. De richtlijnen kunnen per school 

verschillen. 

5. Het dragen van een mondkapje bij verplaatsing door het gebouw is verplicht. Het dragen van 

een mondkapje op het schoolplein is niet verplicht, maar wordt wel sterk geadviseerd. 
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De vrijwillige overblijfkracht  

1. De algemene hygiënemaatregelen en richtlijnen wordt door de vrijwillige overblijfkracht altijd in 

acht genomen. 

2. Als de vrijwillige overblijfkracht klachten heeft die passen bij corona, dan laat de overblijfkracht 

zich testen. Zie voor meer informatie: Testprotocol, quarantaine & bron- en contactonderzoek. 

3. De vrijwillige overblijfkracht is niet langer op school aanwezig dan noodzakelijk. Ongevallen en 

probleemsituaties koppelt de overblijfkracht terug naar de overblijfcoördinator en niet naar de 

leerkracht.  

4. De vrijwillige overblijfkracht betreedt niet het schoolgebouw. M.u.v. bij een calamiteit of voor 

toiletbezoek.  

5. Indien de vrijwillige overblijfkracht het schoolgebouw betreedt registreert de vrijwillige 

overblijfkracht zich ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een 

besmetting. De richtlijnen kunnen per school verschillen. 

6. Het dragen van een mondkapje bij verplaatsing door het gebouw is verplicht. Het dragen van 

een mondkapje op het schoolplein is niet verplicht, maar wordt wel sterk geadviseerd. 

Het kind 

1. Wanneer een kind (gedurende de dag) corona gerelateerde klachten ontwikkelt gaat het kind 

naar huis. Het kind gaat dan ook niet naar de TSO en/of de BSO (de noodopvang). De school 

neemt hierover contact op met de ouder(s)/verzorger(s).  

2. Tussen kinderen onderling is 1,5 meter afstand houden niet verplicht. 

3. Het dringende advies is om kinderen van groep 7 en 8 in de gangen een mondkapje te laten 

dragen wanneer zij geen afstand kunnen houden tot kinderen uit andere klassen. Dit is echter 

niet verplicht. Het dragen van een mondkapje op het schoolplein voor deze groepen is ook 

niet verplicht. Het beleid per school kan hierin verschillen.  

4. Kinderen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan 

5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen. Dit is vrijwillig. Kinderen 

die niet getest zijn moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. 

Ouders/verzorgers 

1. Een ouder/verzorger betreedt niet het schoolplein of de school tijdens de TSO. M.u.v. 

overblijfkrachten waarvan het/de eigen kind(eren) overblijven. Mocht een kind tijdens de TSO 

worden opgehaald dan wordt dit vooraf of tijdens het haalmoment bij de betreffende 

leerkracht kenbaar gemaakt door de ouder/verzorger. De leerkracht zal vervolgens het kind en 

de overblijfcoördinator informeren. Een kind wordt door maximaal één ouder/verzorger 

opgehaald.  

2. Voor groep 1 tot en met 6 geldt dat één ouder/verzorger het kind mag brengen en halen. 

Daarbij blijven zij buiten de school en houden 1,5 meter afstand. Het advies is om een 

mondkapje te dragen. Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school. 
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Het onderwijspersoneel / de school 

1. De algemene maatregelen en richtlijnen worden door het onderwijspersoneel  

altijd in acht genomen. 

2. Als een personeelslid van school klachten heeft die passen bij corona, dan moet deze zich 

laten testen. 

3. Onderwijspersoneel die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het 

coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen. Dit is 

vrijwillig. Personeel die zich niet laten testen moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. 

Scholen geven in de periode van quarantaine zoveel mogelijk onderwijs op afstand. 

4. Het onderwijspersoneel ziet erop toe dat kinderen regelmatig hun handen wassen en overige 

hygiënemaatregelen volgen. 

5. Het onderwijspersoneel ziet erop toe dat kinderen, alvorens deze zullen overblijven, naar het 

toilet gaan. Zodat kinderen en de overblijfcoördinator gedurende het overblijven zo min 

mogelijk het schoolgebouw hoeven te betreden. 

6. Waar mogelijk worden in de school looproutes met eenrichtingsverkeer gehanteerd. 

7. Buitenspelen gebeurt in principe alleen met de eigen klas. Klassen worden in principe niet 

gemengd. 

8. Onderwijspersoneel houdt zoals altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Tussen kinderen en personeel 

is 1,5 meter afstand houden niet verplicht.  

9. Onderwijspersoneel dat lesgeeft aan groep 7 en 8 kan een mondkapje of ‘face shield’ dragen. 

Dit is echter niet verplicht.  

10. De school krijgt het dringende advies is om kinderen van groep 7 en 8 in de gangen een 

mondkapje te laten dragen wanneer zij geen afstand kunnen houden tot kinderen uit andere 

klassen. Dit is echter niet verplicht. Het dragen van een mondkapje op het schoolplein voor 

deze groepen is ook niet verplicht. Het beleid per school kan hierin verschillen. 

11. De school draagt zorg voor de dagelijkse intensieve schoonmaak op school. 

12. De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe en de school draagt er zorg voor 

dat de algemene hygiënevoorschriften die door het RIVM zijn voorgeschreven zoveel mogelijk 

worden nageleefd. 
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De TSO/overblijven 

1. In overleg met de scholen zal de tussenschoolse opvang (TSO) vanaf maandag 8 februari in 

ieder geval weer plaatsvinden. Dit is maatwerk en daardoor zal de TSO niet op iedere school 

precies hetzelfde zijn.   

2. Het algemeen verzoek vanuit school is om kinderen zoveel mogelijk over te laten blijven, om 

het aantal reisbewegingen van en naar school te beperken. Het beleid per school kan hierin 

verschillen. 

3. Om het aantal contacten te beperken zijn er op de meeste scholen gespreide pauzes 

(cohortering): 

TSO BS Sint-Pieter (Maastricht)  

● Ouders/verzorgers hebben de keuze om hun kind(eren) wel of niet te laten overblijven 

● Het overblijfteam betreedt niet het schoolgebouw m.u.v. de overblijfcoördinator(en) 

● Bij slecht weer (regen) neemt de school de tussenschoolse opvang binnen voor haar eigen rekening 

  

11:35    Overblijfteam aanwezig 

   Onderbouwplein Bovenbouwplein 

11:40 – 12:00  gr. 7   gr. 8 

12:00 – 12:20   gr. 5   gr. 6A & 6B 

12:20 – 12:40   gr. 3A & 3B  gr. 4A & 4B 

12:40 – 13:00  instroom* & gr. 1/2A*  gr. 1/2B* & 1/2C* 

13:05    Einde overblijven 

 
* Groep 1 & 2 is op vrijdag vrijaf 

 
TSO BS de WereldSter (Meersen) 

● Ouders/verzorgers hebben vanaf 15 maart 2021 de keuze om hun kind(eren) wel of niet te laten overblijven 

● Het overblijfteam mag het schoolgebouw betreden 

● Ook bij slecht weer (regen) neemt Stichting Tussen de Middag de tussenschoolse opvang binnen voor haar eigen rekening 

 

11:55    Overblijfteam aanwezig 

12:00 – 12:25    Unit 2 & 4**   

12:25 – 12:50    Unit 1* & 3**   

12:55     Einde overblijven 

 
* Groep 1 & 2 is op vrijdag vrijaf 

** Units 3 & 4 zijn per klas gescheiden, de speelplaats is in drie zones verdeeld. Zone 1: gedeelte ter hoogte van de overkapping bij de trap van unit 3. Zone 2: gedeelte bij de overkapping 

van unit 4. Zone 3: het Yalp speelveld. Er wordt een schema gemaakt zodat de speelzones per dag gewisseld worden. 

 
TSO BS de Lindegaerd (Meersen) 

● Ouders/verzorgers hebben de keuze om hun kind(eren) wel of niet te laten overblijven 

● Het overblijfteam mag het schoolgebouw betreden 

● Ook bij slecht weer (regen) neemt Stichting Tussen de Middag de tussenschoolse opvang binnen voor haar eigen rekening 

 

11:55    Overblijfteam aanwezig 

12:00 – 12:30   gr. 1*, 2*, 3 & 4  

12:30 – 13:00    gr. 5, 6, 7 & 8 

13:05    Einde overblijven 

 
* Groep 1 & 2 is op vrijdag vrijaf 

 
TSO BS Brede School de Bron (Neerbeek) 

● Ouders/verzorgers hebben de keuze om hun kind(eren) wel of niet te laten overblijven 

● Het overblijfteam betreedt niet het schoolgebouw m.u.v. de overblijfcoördinator(en) 

● Bij slecht weer (regen) neemt de school de tussenschoolse opvang binnen voor haar eigen rekening 

 

12:00    Overblijfteam aanwezig 

12:15 – 12:55 Het overblijven verloopt ‘in bubbels’. Alle groepen komen apart naar buiten en naar binnen 

en spelen gescheiden van elkaar. Door de beschikbare ruimtes kunnen alle groepen 

tegelijkertijd overblijven. Per week schuift de bovenbouw naar een ander speelterrein. De 

onderbouw verblijft telkens op hetzelfde stuk speelterrein. 

13:05    Einde overblijven 

 
* Groep 1 t/m 4 is op vrijdag vrijaf 

4. De voor- en nabespreking tussen de overblijfmedewerkers vindt zo kort en bondig mogelijk en 

buiten plaats. Bij voorkeur vindt de voor- en nabespreking digitaal plaats.  

5. Er vindt voorlopig geen assistentie vanuit het overblijfteam tijdens het eetmoment plaats.  
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6. Bij slecht weer blijven alle kinderen binnen en in de eigen groep. Het is mogelijk dat de school, 

in overleg met de overblijfcoördinator, de middagpauze binnen dan voor eigen rekening 

neemt. Het beleid bij slecht weer kan per school verschillen.  

Veiligheid 

 

1. Als een kind troost en/of de benodigde zorg nodig heeft bij een ongeval en/of bij een conflict 

is fysiek contact tussen kind en de overblijfcoördinator toegestaan. Deze zorg wordt echter 

alleen verleend door de overblijfcoördinator/BHV. Dit gebeurt op een verantwoorde manier. 

2. Medische handelingen worden alleen verleend door de overblijfcoördinator/BHV van Stichting 

Tussen de Middag en/of het onderwijspersoneel/BHV van school.  

Overige 

1. Er wordt tenminste tot het einde van dit schooljaar geen tso-overleggen met de vrijwillige 

overblijfkrachten op school gepland. Dit is voorlopig alleen toegestaan digitaal via 

videoverbinding. Er worden voorlopig ook geen scholingsbijeenkomsten, teambuilding, lunch 

en /of overige samenkomsten op school of elders georganiseerd.  

2. Begeleidings- en persoonlijke gesprekken met vrijwillige overblijfkrachten vinden niet op school 

plaats. Dit gebeurt bij voorkeur via videoverbinding of telefonisch plaats. 

3. Het spelmateriaal welke tijdens het overblijven wordt ingezet wordt 24 uur na gebruik niet 

gebruikt en het spelmateriaal zal regelmatig worden schoongemaakt met water en zeep. Bij  

knutselactiviteiten (buiten) hanteren kinderen zoveel mogelijk hetzelfde en toegewezen 

knutselgerei. 

4. Er zullen voorlopig geen binnen activiteiten plaatsvinden. 

5. Zolang de algemene richtlijnen in acht worden genomen kunnen buitenactiviteiten zoals bijv.: 

de TDM Challenge, knutselactiviteiten (buiten), voetbalcompetitie, hockeycompetitie, ‘Wie is 

de Mol’, etc. doorgang vinden.  

6. De formatie van het overblijfteam zal door de maatregelen en richtlijnen vanuit het 

kabinet/RIVM, de school en Stichting Tussen de Middag lager zijn dan voorheen. We hopen op 

alle begrip en flexibiliteit van alle betrokken partijen hiervoor.  

 

Dit TSO-beleid heeft een looptijd tot onbepaalde tijd. Nadat de looptijd is verstreken wordt geëvalueerd 

of dit TSO-beleid, al dan niet aangepast, nogmaals zal worden verlengd voor (on)bepaalde tijd. 

 

 


