Stichting Tussen de Middag
TSO-beleid ten tijde van het coronavirus
Dit TSO-beleid:
Geeft de maatregelen en richtlijnen weer die wij als organisatie en de school in acht zullen nemen ten
tijde van het coronavirus.
Benadrukt dat de TSO zo veel mogelijk buiten het schoolgebouw, c.q. op het schoolplein zal
plaatsvinden ten tijde van het coronavirus.
Benadrukt vrijwillige overblijfkrachten te zien als onderwijsondersteunend personeel.
Is een handvat voor alle scholen, schoolbesturen, overblijfmedewerkers, ouders, kinderen en andere
belanghebbende.

Algemene uitgangspunten
1.
2.

3.

Alle leerlingen (verder te noemen: kinderen) gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
(Vaste) vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de school uitvoeren en
hiervoor bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding ontvangen, kunnen weer aanwezig zijn op
school. Op hen zijn dezelfde regels van toepassing als op het personeel van school.
Tussenschoolse opvang (verder te noemen: TSO) kan worden aangeboden, ook door externe
partijen, mits de algemene richtlijnen worden gevolgd.

Algemene richtlijnen
1.
2.
3.
4.

Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen alle (overblijf)medewerkers en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
bewaard worden.
Tussen alle (overblijf)medewerkers onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden,
tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
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.
* Op BS Brede School de Bron (Neerbeek) is het dragen van een mondkapje door bezoekers binnen de school op dit moment nog niet
verplicht. Wel wordt het dragen van een mondkapje door bezoekers binnen deze school geadviseerd.

Het RIVM heeft in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden bij
bepaalde categorieën kinderen en situaties in de praktijk lastig zal zijn. Voor sommige kinderen met
gedragsproblemen is het ook lastig om afstand te houden.
Dat mag en is ook verantwoord.

Hygiënemaatregelen
1.

2.
3.
4.
5.

Alle overblijfmedewerkers wassen hun handen met zeep/desinfectiemiddel vóór het
overblijven, indien nodig gedurende het overblijven en na afloop van het overblijven ten
minste 20 seconden. Op school is voldoende zeep/desinfectiemiddel aanwezig.
De 1,5 meter afstand tussen kinderen en (overblijf)medewerkers en (overblijf)medewerkers
onderling wordt altijd in acht genomen.
De (overblijf)medewerkers schudden geen handen van elkaar. Fysiek contact wordt tussen
volwassen personen gemeden.
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.
Hoesten en niezen doen we in de binnenkant van de elleboog en we gebruiken papieren
zakdoekjes. Er wordt niet aan het gezicht gezeten.
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6.

Het dragen van een mondkapje door overblijfmedewerkers bij verplaatsing door het gebouw is
verplicht*. Het dragen van een mondkapje op het schoolplein is niet verplicht.
* Op BS Brede School de Bron (Neerbeek) is het dragen van een mondkapje door bezoekers binnen de school op dit moment nog niet
verplicht. Wel wordt het dragen van een mondkapje door bezoekers binnen deze school geadviseerd.

Bovenstaande richtlijnen en hygiënemaatregelen dienen te allen tijde in acht
worden genomen!

Testprotocol, quarantaine & bron- en contactonderzoek
1.

2.

3.

4.

Iedereen die klachten heeft die lijken op symptomen van het coronavirus zoals:
neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en proeven,
koorts boven de 38 °C kan zich bij de GGD hierop laten testen. Het telefoonnummer 0800-1202
is zeven dagen per week tussen 08:00 en 20:00 bereikbaar. Indien een overblijfmedewerker met
bovenstaande klachten thuis blijft wordt door Stichting Tussen de Middag geadviseerd om zich
te laten testen op het coronavirus.
Als je je hebt laten testen blijf je thuis tot de uitslag bekend is. Als je ook koorts hebt of benauwd
bent, dan blijven ook je huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben je
huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen. Als blijkt dat je op dit moment geen
infectie met het coronavirus hebt, mogen jij en je huisgenoten weer naar buiten. Je kunt zelf
ook weer naar buiten en aan het werk, tenzij je daar te ziek voor bent. Kinderen mogen weer
naar school en naar de opvang. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijg je
nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.
Als blijkt dat je wel het coronavirus hebt, blijven jij en je huisgenoten thuis. De GGD
Gemeentelijke Gezondheidsdienst zal je vertellen wat jij en de mensen om je heen moeten
doen. Wanneer de overblijfmedewerker (gedurende de dag) corona gerelateerde klachten
ontwikkelt, gaat hij/zij naar huis.
Indien je in contact geweest met iemand die (mogelijk) besmet is, moet je gedurende 10
dagen voor de zekerheid thuis blijven, om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan. De
meeste mensen die ziek worden krijgen de klachten binnen 10 dagen na het laatste contact.
Je kunt dan ook niet reizen of op vakantie gaan. Als mensen in de quarantaineperiode
klachten krijgen, adviseren we om direct een test aan te vragen. In de volgende situaties is het
de bedoeling dat mensen in quarantaine gaan: Als iemand in je huishouden positief is getest of
je hebt nauw contact gehad met een besmette patiënt. Als je in een land/gebied bent
geweest dat is aangemerkt als COVID-19-risicogebied, waarvoor een oranje reisadvies geldt.
Na de 10 dagen quarantaine gelden de gebruikelijke regels: thuisblijven en testen bij
verkoudheidsklachten, 1,5 meter afstand houden van anderen en regelmatig handen wassen.
Bij betreding van het schoolgebouw registreert de overblijfmedewerker zich ten behoeve van
bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. De exacte richtlijnen kunnen
verschillen per school. Wanneer iemand besmet is met COVID-19 voert de GGD bron- en
contactonderzoek uit volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. Een medewerker van het
team infectieziektebestrijding onderzoekt vervolgens hoe het coronavirus is opgelopen. Daarbij
wordt nagegaan of andere personen mogelijk op dezelfde manier zijn besmet. Bij het
contactonderzoek wordt in kaart gebracht met welke mensen de besmette persoon contact
heeft gehad. Dat betreft twee dagen voorafgaand aan de klachten, maar vooral op het
moment dat hij/zij klachten had. De contacten worden onderscheiden in drie categorieën:
huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten. Ook is er specifiek aandacht voor
contacten in primair onderwijs en kindercentra. Bron: https://www.ggdgv.nl/mijngezondheid/infectieziekten/coronavirus/bron-en-contactonderzoek
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De overblijfcoördinator (vast personeel Stichting Tussen de Middag)
1.
2.

3.

4.

De algemene hygiënemaatregelen en richtlijnen wordt door de overblijfcoördinator altijd in
acht genomen.
Iedereen die klachten heeft die lijken op symptomen van het coronavirus zoals:
neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en proeven,
koorts boven de 38 °C kan zich bij de GGD hierop laten testen. Indien een overblijfcoördinator
met bovenstaande klachten thuis blijft wordt door Stichting Tussen de Middag geadviseerd om
zich te laten testen op het coronavirus. Zie voor meer informatie: Testprotocol, quarantaine &
bron- en contactonderzoek.
De overblijfcoördinator is niet langer aanwezig op school dan nodig. Heftige ongevallen en
hevige probleemsituaties tussen kinderen koppelt de overblijfcoördinator direct kort en bondig
terug bij de betreffende leerkracht. Lichte ongevallen, kleine probleemsituaties en overige
bijzonderheden wordt bij voorkeur door de overblijfcoördinator via e-mail of telefonisch
teruggekoppeld naar de betreffende leerkracht.
De administratieve afhandeling van het overblijven neemt de overblijfcoördinator mee naar
huis. De communicatie van lichte ongevallen, kleine probleemsituaties en bijzonderheden naar
een leerkracht gebeurt bij voorkeur vanuit thuis via e-mail of telefonisch.

De vrijwillige overblijfkracht
1.
2.

3.

De algemene hygiënemaatregelen en richtlijnen wordt door de vrijwillige overblijfkracht altijd in
acht genomen.
Iedereen die klachten heeft die lijken op symptomen van het coronavirus zoals:
neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en proeven,
koorts boven de 38 °C kan zich bij de GGD hierop laten testen. Indien een overblijfkracht met
bovenstaande klachten thuis blijft wordt door Stichting Tussen de Middag geadviseerd om zich
te laten testen op het coronavirus. Zie voor meer informatie: Testprotocol, quarantaine & bronen contactonderzoek.
De vrijwillige overblijfkracht is niet langer aanwezig op school dan nodig. Ongevallen en
probleemsituaties tussen kinderen koppelt de overblijfkracht terug naar de overblijfcoördinator.

Het kind
1.

2.

3.
4.

Wanneer een kind (gedurende de dag) corona gerelateerde klachten ontwikkelt gaat het kind
naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. Het
kind gaat dan ook niet naar de TSO en/of BSO. De school neemt hierover contact op met de
ouder(s)/verzorger(s). Het kind wordt direct opgehaald door één ouder/verzorger. Er wordt
geen temperatuurmeting als indicator gebruikt. Zonder uitzondering moet een kind met
klachten naar huis. Een temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid geven.
Een kind met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk
ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en proeven en koorts boven de 38 °C. Indien een
kind met bovenstaande klachten thuis blijft wordt geadviseerd om zich te laten testen op het
coronavirus. Zie voor meer informatie: Testprotocol, quarantaine & bron- en contactonderzoek.
Kinderen dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals bijv. een mondkapje.
Na school gaan alle kinderen direct naar huis of de BSO.

Ouders/verzorgers
1.
2.

3.

De algemene hygiënemaatregelen en richtlijnen wordt door ouders/verzorgers altijd in acht
genomen.
Een ouder/verzorger komt niet op het schoolplein of in de school tijdens de TSO. Met
uitzondering van overblijfkrachten waarvan eigen kinderen 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. Ook gebruikt de ouder/verzorger, indien
van toepassing, hierbij de ingang die hen is toegewezen door de school. De leerkracht zal
vervolgens het kind en de overblijfcoördinator informeren. Een kind wordt door maximaal één
ouder/verzorger opgehaald.
Kinderen die geen gebruik maken van de TSO worden door de ouder/verzorger buiten de
school opgehaald of gaan zelfstandig naar huis.
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De leerkracht (personeelslid van school)/de school
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

De algemene hygiënemaatregelen en richtlijnen wordt door alle personeelsleden van de
school altijd in acht genomen.
Een leerkracht met klachten heeft die lijken op symptomen van het coronavirus zoals:
neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en proeven,
koorts boven de 38 °C kan zich bij de GGD hierop laten testen. Indien een leerkracht met
bovenstaande klachten thuis blijft wordt geadviseerd om zich te laten testen op het
coronavirus. Zie voor meer informatie: Testprotocol, quarantaine & bron- en contactonderzoek.
De leerkracht zorgt ervoor dat kinderen vaak hun handen wassen.
De leerkracht ziet erop toe dat kinderen, alvorens deze zullen overblijven, naar het toilet gaan.
Zodat kinderen en overblijfmedewerkers gedurende het overblijven zo min mogelijk het
schoolgebouw hoeven te betreden.
De school hanteert evt. looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes.
De school draagt zorg voor de dagelijkse intensieve schoonmaak op school.
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.
Personeelsleden van school dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals bijv. een
mondkapje. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke
beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden met school.
De school meldt zich bij de GGD wanneer sprake is van drie of meer kinderen met
ziekteverschijnselen per groep.

Het overblijven
1.
2.

De praktische invulling van het overblijven tijdens het coronavirus is met iedere school, in
overleg met de overblijfcoördinator, verder met elkaar afgestemd.
De overblijftijden op al onze overblijfscholen tijdens het coronavirus zijn momenteel als volgt:

BS Sint-Pieter (Maastricht)
- Vanaf maandag 14 september geldt het reguliere TSO en schooltijdenrooster
- Kinderen die niet overblijven kunnen naar huis
BS de WereldSter (Meerssen)
- Vanaf vrijdag 4 september geldt het reguliere TSO en schooltijdenrooster
- Kinderen die niet overblijven kunnen naar huis
BS de Lindegaerd (Meersen)
- Vanaf donderdag 27 augustus geldt het reguliere TSO en schooltijdenrooster
- Kinderen die niet overblijven kunnen naar huis
BS Brede School de Bron (Neerbeek)
- Handhaving corona-rooster tot nader order in schooljaar 2020 – 2021
- Kinderen die niet overblijven kunnen naar huis
Overblijfcoördinator aanwezig:
Voorbespreking overblijfteam:
Overblijven:
Groep 1 t/m 8*
Nabespreking overblijfteam:

11:45
12:00 – 12:15
12:15 – 12:55
12:55 – 13:15

* Groep 1 t/m 4 is op vrijdag vrijaf
** Geen aanpassing van overblijftijden buiten & indeling nodig

3.
4.

De reguliere school- en TSO tijden op BS Sint-Pieter, BS de WereldSter en BS de Lindegaerd
blijven gehandhaafd tenzij het noodzakelijk is dit opnieuw aan te passen.
De voorbespreking en nabespreking van het overblijven vindt, voorlopig en indien mogelijk,
buiten plaats.
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5.
6.

7.
8.
9.

Assistentie vanuit het overblijfteam tijdens het eetmoment is toegestaan. Hierbij wordt gelet op
de algemene richtlijnen.
Het spelmateriaal dat tijdens het overblijven wordt ingezet wordt 24u na gebruik niet gebruikt
en het spelmateriaal zal regelmatig worden schoongemaakt met water en zeep. Bij
knutselactiviteiten (die evt. buiten worden georganiseerd) hanteren kinderen zoveel mogelijk
hetzelfde en toegewezen knutselgerei.
Bepaalde activiteiten kunnen in principe binnen plaatsvinden, mits de algemene richtlijnen in
acht worden genomen.
Bij slecht weer blijven alle kinderen binnen en zoveel mogelijk in de eigen groep.
De formatie van het overblijfteam zal door de maatregelen en richtlijnen vanuit het
kabinet/RIVM, de school, Stichting Tussen de Middag en door het toespitsten van het tso-beleid
op het coronavirus waarschijnlijk lager zijn dan gewend. We hopen dan ook op alle begrip en
flexibiliteit van alle betrokken partijen hiervoor.

Mondkapjes beleid
1.

2.

Vanaf per direct is het dragen van een mondkapje, bij verplaatsing van alle bezoekers
(waaronder alle overblijfmedewerkers van Stichting Tussen de Middag) door het gebouw,
verplicht op de volgende locaties: BS de WereldSter (Meerssen), BS de Lindegaerd (Meerssen)
en BS Sint-Pieter (Maastricht). Dit besluit is genomen door de schoolbesturen. Het dragen van
een mondkapje op het schoolplein is niet verplicht. Op BS Brede School de Bron (Neerbeek) is
het dragen van een mondkapje binnen de school door bezoekers op dit moment nog niet
verplicht. Wel wordt het dragen van een mondkapje door bezoekers binnen deze school
geadviseerd.
Wij vragen aan alle overblijfmedewerkers om voorlopig zichzelf te voorzien in mondkapjes voor
gebruik in school. Indien een overblijfmedewerkers niet beschikt over een mondkapje dan zal
Stichting Tussen de Middag de overblijfmedewerker hierin voorzien. Stichting Tussen de Middag
bekijkt de mogelijkheden of er voor iedere overblijfmedewerker een of meerdere wasbare
mondkapjes kunnen worden aangeschaft.

Veiligheid
1. Als een kind troost en/of zorg nodig heeft bij een ongeval en na of tijdens 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 medewerker(s)/BHV van school.
Reisadvies
1.

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’. Voor ‘rode landen’ geldt
een negatief reisadvies. Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land door corona, gaat 10
dagen in quarantaine. Of dit dringende advies geldt, staat in het reisadvies op
Nederlandwereldwijd.nl.

Overige
1.

2.
3.

Er wordt tenminste tot het einde van dit schooljaar geen tso-overleggen met de vrijwillige
overblijfkrachten op school gepland. Dit is voorlopig alleen toegestaan via videoverbinding. Er
worden voorlopig ook geen scholingsbijeenkomsten, teambuilding, lunch en overige
samenkomsten op school of elders georganiseerd.
Begeleidings- en persoonlijke gesprekken met vrijwillige overblijfkrachten vinden niet op school
plaats. Dit gebeurt bij voorkeur via videoverbinding of telefonisch.
Zolang de algemene richtlijnen in acht worden genomen kunnen activiteiten zoals bijv.: de
TDM Challenge, knutselactiviteiten, voetbalcompetitie, hockeycompetitie, ‘Wie is de Mol’, etc.
doorgang vinden. Vanuit hygiënisch oogpunt en praktische invulling zullen de ‘tosti-dagen’ op
al onze overblijfscholen voorlopig komen te vervallen.

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.
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