INFORMATIE:
In de wet op het Primair Onderwijs art. 45 met
betrekking tot de tussenschoolse opvang staat het
volgende:
1.	Het bevoegd gezag draagt zorg voor een
voorziening voor leerlingen om de middagpauze
onder toezicht door te brengen, indien ouders
hierom verzoeken. Ingeval de voorziening, bedoeld
in de eerste volzin, tot stand komt, draagt het
bevoegd gezag er zorg voor dat:
a.	er een overblijfaanpak tot stand komt,
b.	overleg over de overblijfaanpak tot stand
komt met degenen die met het toezicht op de
leerlingen worden belast, en met de ouders,
c.	het overblijven plaats vindt in een veilige en
kindvriendelijke ruimte, en
d.	met ingang van 1 augustus 2011 ten minste de
helft van degenen die met het toezicht op de
leerlingen worden belast, een scholing heeft
gevolgd op het gebied van het overblijven.
De kosten die hieruit voortvloeien komen voor
rekening van de ouders, voogden of verzorgers.
Indien de leerlingen van de voorziening, bedoeld in
de eerste volzin, gebruik maken, draagt het bevoegd
gezag er zorg voor dat degene, die met het toezicht
op de leerlingen wordt belast, voor wettelijke
aansprakelijkheid verzekerd is.
1a.	Diegene die met het toezicht op de leerlingen is
belast, als bedoeld in het eerste lid, is in het bezit
van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven
volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens. De verklaring, bedoeld in de eerste
volzin, wordt aan het bevoegd gezag overgelegd
en is op het moment dat zij wordt overgelegd, niet
ouder dan twee maanden.
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ORGANISEREN VAN TUSSEN SCHOOLSE
OPVANG (WET PRIMAIR ONDERWIJS
ART. 13 EN 45)
U heeft betrokken TSO medewerkers, maar

WAT KAN IK VOOR U BETEKENEN?

U KUNT BIJ MIJ TERECHT VOOR:

Als ouder ben ik vanaf 1985 betrokken bij het

• Scholing voor uw TSO.

basisonderwijs. Na diverse bestuursfuncties ben

• Advies voor uw TSO.

ik zelf in 1996 als vrijwillige ‘overblijfkracht’

• Het organiseren van een compleet verzorgde

begonnen. Vanaf 2005 heb ik een betaalde functie als
locatiemanager van een middelgrote TSO.

toch zijn er altijd verbeterpunten of vragen,

trainingsdag via mijn netwerk van collega-trainers.
• Scholing is ook mogelijk in samenwerking met andere
TSO organisaties/basisscholen.

zoals:

Sinds januari 2010 ben ik als TSO trainer werkzaam.

• Waar moet het bevoegd gezag rekening mee

Eerst voor een bekend scholingsinstituut en sinds 2013

Graag kom ik geheel vrijblijvend bij u langs om vraag en

houden?

als zelfstandig trainer.

aanbod op elkaar af te stemmen.

• Hoe kunt u dit organiseren?

Vanuit mijn dagelijkse praktijk ervaring, aangevuld

Bel of email voor een afspraak:

• Hoe zorgt u voor de verplichte scholing voor

met diverse cursussen en opleidingen zoals

0161-491000 | info@adminiris.nl

uw TSO medewerkers?

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 en
Management Kinderopvang, ben ik in staat om een
kort tijdsbestek inzicht te krijgen in de zwakkere
punten binnen uw organisatie en u te adviseren of een
aangepast trainingsaanbod te doen.

