Overblijven op De IJsselhof
(Informatie over de tussenschoolse opvang)

Voor wie
De IJsselhof heeft een doorlopend rooster. Dit betekent dat uw kind tussen de middag overblijft. De
overblijf is bedoeld voor alle kinderen van IKC de IJsselhof, dus groep 1 t/m 8. De opvang is verplicht.
In overleg met de ouders is destijds besloten dit met vrijwilligers te organiseren.

Wanneer
Iedere maandag, dinsdag en donderdag van 12.00 tot 13.00 uur. Elke klas heeft een half uur om
buiten te spelen.

Door wie
Een hecht team van vrijwilligers staat 3 schooldagen per week paraat. Zij zorgen ervoor dat er veilig
en leuk gespeeld kan worden.
De taken van de TOZ-vrijwilligers zijn:
●
●
●

Rondlopen en opletten op het plein en in het park;
Aanspreekpunt voor de kinderen wanneer er iets is;
Ingrijpen of helpen als dat nodig is.

Alle vrijwilligers hebben een Verklaring van Goed Gedrag (VOG).

Wie doet wat
De vrijwilliger is het eerste aanspreekpunt tijdens de overblijf. Zij zijn herkenbaar aan het gele hesje
met TOZ erop. De vrijwilligers lichten bij calamiteiten de leraren in.
De school is altijd (eind)verantwoordelijk, niet de vrijwilliger.
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Waar is het
De tussenschoolse opvang is bij voorkeur buiten. Alleen bij heel slecht of gevaarlijk weer (bijv.
onweer) is de overblijf binnen op school.

Wat kost het
De tussenschoolse opvang kost 50 euro per jaar per kind. Het is een vrijwillige bijdrage. Hiervoor blijft
uw kind 3 dagen per week over, 40 weken per jaar. Het kost dus 0,40 eurocent per keer.
Let op: dit is niet hetzelfde als de ouderbijdrage. Deze wordt apart geïnd door de school. Het geld
van de overblijf wordt beheerd door de Stichting Tussenschoolse Opvang IJsselhof.

Waar wordt het geld aan besteed
Het grootste deel van het geld wordt besteed aan speelmateriaal voor alle klassen. Jaarlijks worden
een aantal voetballen, hockeysticks en fietsjes aangeschaft. Daarnaast wordt geld besteed aan de
hesjes, de bijdrage aan de vrijwilligers en een scholing. Ook de VOG wordt uit dit budget betaald.

Kan ik meedoen
Graag! Wij zijn altijd blij met betrokken ouders die mee willen doen met de overblijf. Iedere ouder
met een Verklaring van Goed Gedrag (VOG ) kan meedoen. De kosten hiervoor worden door de
Stichting betaald.
U kunt kiezen voor een vaste dag of af en toe.
Het liefst hebben wij vrijwilligers voor vaste dagen. Komt u dat niet uit, dan kunt u ook meedoen in
een flex-pool. Dan komt u in de app-groep en kunt u reageren als u dat uitkomt.

Wilt u meedoen? Leuk! Laat het ons weten op het plein of stuur een mailtje aan de
coördinator van de TOZ via brendastraatman640@hotmail.com
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