TSO OBS de Wildert
De TSO
De TSO bestaat uit een groep leuke en vlotte
vrijwilligers die iedere middag uw kinderen
opvangen en proberen het gezellig te maken.

Overblijven
op onze school
In deze folder informeren we u over de
organisatie van het overblijven op onze
school

Hoe kan ik mijn kind laten overblijven?
Voor de administratie en registratie van de
overblijf maken wij gebruik van het
online systeem Mijn TSO. Hiermee kunt u via
telefoon, tablet, laptop of computer
uw kind aan- en afmelden voor de overblijf.

alleen de dagen die u ‘afneemt’. Dit zijn de
dagen wanneer uw kind heeft
overgebleven en ook de dagen waarbij u
bent vergeten uw kind voor 10.00 uur af
te melden.
De overblijf heeft immers personeel ingehuurd op
basis van het aantal aangemelde kinderen. Meldt
daarom uw kind af wanneer dat kan.
Alle afgenomen dagen worden automatisch
opgeteld, waarna u iedere maand een
gespecificeerde factuur via de mail ontvangt.
Een bijgevoegde link zorgt ervoor dat u direct
via iDEAL kunt betalen. Wij gaan er vanuit dat u
veel gemak gaat ervaren van dit programma.

Om Mijn TSO te kunnen gebruiken, maakt u
eerst een account aan. U gaat
hiervoor naar www.mijntso.nl/dewildert
Hierbij heeft u de volgende schoolcode
nodig: 21PP3avA (Registreren via een tablet,
laptop of computer, niet
via telefoon.)
Nadat u zich heeft geregistreerd kunt u direct
een account aanmaken en de
overblijfdagen plannen.
U kunt vaste overblijfdagen aangeven of losse
dagen plannen.
Dagelijks kunt u tot 10.00 uur in de ochtend
uw planning wijzigen als dat nodig is.
Betalen voor wat u afneemt
De kosten van het overblijven is €1,45 per keer.
Mijn TSO zet iedere dag automatisch om 10.00
uur de planning van die dag vast.
Hierna plant de overblijforganisatie de
begeleiding in. Het systeem registreert

In enkele stappen van een site naar Mijn
TSO App.
Ipad/Iphone
-Open safari
-Surf naar www.mijntso.nl/dewildert
-Log nog niet in
-Onderaan je scherm, staat nu het icoontje van
het vierkant met het pijltje. Tik hierop
-Tik op zet in beginscherm
-Tik op Voeg toe
Android (vanaf 4.1)
-Open de standard browser op

Android -Surf naar
www.mijntso.nl/dewildert
-Log nog niet in
-Tik in uw eigen navigatie op het sterretje Tik op sneltoets aan startscherm
toevoegen -Tik ook Opslaan
Android (t/m versie 4.0)
-Open de standard browser op
Android -Surf naar
www.mijntso.nl/dewildert
-Log nog niet in
-Tik in uw eigen navigatie op het
sterretje -Tik op favoriet toevoegen
-Tik op opslaan
-Druk nu op de nieuw opgeslagen Favoriet
‘mijn Tso’ tot een menu verschijnt
-Tik in dat menu op sneltoets toevoegen
Wat zijn de regels?
Gezien het grote aantal kinderen dat gebruik
maakt van het overblijven zijn er regels
opgesteld om het overblijven in goede banen
te leiden. Met de kinderen hebben wij
afspraken gemaakt over het spelen op het
schoolplein (schoolplein regels) en het veldje
(Vanaf groep 3).
U kunt deze regels ook op de website
van school vinden.
www.obswildert.nl
Zaken die tijdens het overblijven van belang
zijn worden aan de leerkracht van het
desbetreffende kind doorgegeven, als het
kind b.v. zich flink heeft bezeerd of zich niet
aan de regels heeft gehouden.

Schema overblijven
12.00-12.30 uur: eten
Groepen 1,2,3 eten tot maximaal 12.35 uur
in de klas onder begeleiding van een
overblijfkracht.
Mocht de groep te groot worden komt daar
een extra overblijfkracht bij.
Alle kinderen moeten zelf hun eten en drinken
van thuis mee nemen. Schrijf duidelijk de
naam van uw kind op trommel en beker. Een
klein snoepje of koekje mag.
De kinderen van de midden en
bovenbouw eten ook onder begeleiding
van overblijf vrijwilligers in de klas.
In school staan een aantal koelkasten waar
het eten in kan worden bewaard.

12.30-12.50 uur: buiten spelen
Bij slecht weer blijven wij binnen en kunnen
de kinderen knutselen, kleuren, lezen,
spelletjes spelen, tv kijken, of in de kleine
gymzaal even uitrazen.

Tot slot
Als overblijfteam stellen we ons ten doel om
alles in het werk te stellen om onze kinderen
een ontspannen, gezellige lunchpauze te
bezorgen. Om dit doel te realiseren, zijn wij op
zoek naar ouders, die onze gelederen (tegen
een vergoeding) willen komen versterken. Als u
geïnteresseerd bent, schroom dan niet om
even contact op te nemen met de
coördinatoren.
tsodewildert@markantonderwijs.nl

