
De traditionele schooldag maakt steeds meer plaats voor alternatieven, zo-

als het continurooster of het 4– of 5-gelijke-dagenmodel. Nu schooltijden 

veranderen, verandert ook de (tussenschoolse) opvang (tso). Hoe speelt Kin-

derstralen in op deze nieuwe behoeften van scholen en ouders? 

Andere schooltijden, andere overblijf 

“Toen Kinderstralen zo’n twaalf jaar 

geleden begon, hadden de meeste 

scholen nog een traditionele school-

dag. Twee dagdelen met vaak één tot 

anderhalf uur pauze tussen de middag. 

Onze Overblijfmedewerkers begeleid-

den de overblijvende kinderen eerst bij 

het eten en hadden vervolgens veel 

tijd voor spel en activiteit,” vertelt Ed-

win Renckens, directeur Kinderstralen.  

 

In datzelfde jaar kregen Nederlandse 

basisscholen de vrijheid om hun school-

tijden zelf vast te stellen. Van liever-

lee gingen steeds meer scholen over op 

een continurooster en werd geëxperi-

menteerd met allerlei andere rooster-

vormen en schooltijden.  

 

Bij andere schooltijden is de middag-

pauze vaak korter: 30 minuten waarin 

kinderen eten én spelen. Ook komt de 

woensdag er soms bij. Vaak blijven alle 

kinderen verplicht op school, maar niet 

altijd; bij een gelijke-dagenmodel is 

dat niet verplicht. Bianca Roos, mana-

ger kinderopvang: “Steeds vaker klop-

pen scholen bij ons aan om de middag-

pauze professioneel te organiseren, in 

plaats van via leerkrachten. Het voor-

deel van uitbesteding? Geen verschra-

ling van het onderwijs, leerkrachten 

hebben weer een pauze en kinderen 

een actieve overblijf.”  

 

Een kortere pauze betekent een ande-

re invulling van de tso. “Daarin denken 

wij graag mee met de school. Soms 

eten de kinderen met de leerkracht en 

begeleiden wij alleen het spelen, zoals 

met 2CHILL (zie verderop, red.). Of we 

begeleiden het eten én spelen, waarbij 

kinderen in 15 minuten ook nog aan ge-

plande activiteiten kunnen meedoen. 

Voor ouders is het goed te weten dat 

ook bij andere schooltijden de kwali-

teit van de opvang gewaarborgd kan 

blijven,” besluit Edwin Renckens. 
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De Overblijfacademie heeft een flink 

aanbod aan trainingen. Gericht op 

een professionele pauzeopvang op 

scholen. Daar plukken onze eigen co-

ördinatoren en Overblijfmedewer-

kers de vruchten van, maar ook over-

blijfteams van scholen die hun eigen 

pauze verzorgen. Hun reacties? “Een 

volwaardige cursus voor pedagogi-

sche basiskennis bij de tso” of “We 

hebben meer structuur en een bete-

re overblijf.” Lees de referenties 

van basisscholen De Rank en Het Wa-

terschip op overblijfacademie.nl. 

Overblijfacademie 
Waardering voor praktische tso-training 

scholing 

Een pauze op... 
International Primary School (IPS), Almere 

IPS Almere is een Engelstalige, interna-

tionale basisschool met ruim 200 kin-

deren uit alle werelddelen. Tussen de 

middag vangt Ritu Sinha en haar Kin-

derstralen-team van 23 Lunch Supervi-

sors de kinderen op in 14 klassen.  

 

Om 11.45 uur heeft Ritu voorbespre-

king met haar team. Om twaalf uur be-

gint dan de pauze en halen 

de Lunch Supervisors de kin-

deren op in hun klas. Eerst 

gaat de onderbouw eten in 

het eigen lokaal en de boven-

bouw spelen. Dat wisselt om 

half een. Om één uur komt 

iedereen terug in de klas en 

gaat lezen tot de leerkracht 

de klas om 13.15 uur weer in 

alle rust overneemt. 

 

“Bij Kinderstralen mogen de kinderen 

kiezen tussen binnen of buiten spe-

len”, vertelt Ritu. “Dat vinden ze heer-

lijk! Maar met zo veel kinderen tegelijk 

werken we wel met een schema: iede-

re overblijfdag hebben steeds twee of 

drie klassen de keuze voor binnenspe-

len. En het is populair. Zo hebben we 

laatst smartphonehoesjes genaaid: een 

megahit. Iedereen deed mee, zelfs de 

jongens!” 

 

“Als het straks mooier weer wordt, 

gaan we ook meer buitenactiviteiten 

bieden. Bijvoorbeeld een fotogame 

rondom de school. En we zijn druk be-

zig met de voorbereidingen voor The 

Voice Kids. De kinderen maken nu pos-

ters en daarna komen de wedstrijden. 

We kijken er enorm naar uit!” 

Een groot, enthousiast team Lunch 

Supervisors - ’lunch moms’ bij IPS - 

verzorgt de overblijf op de interna-

tionale school in Almere. 

tso 

Nieuwe manager kinderopvang 
Bianca Roos stelt zich voor 

tso 

Sinds 1 januari 2018 is Bianca Roos 

gestart als manager kinderopvang. In 

deze rol stuurt zij de regiomanagers 

aan en ontwikkelt mede de strategie 

en de visie van Kinderstralen. Bianca 

is haar loopbaan begonnen in de kin-

deropvang. Daarna heeft zij als ma-

nager HRM in verschillende branches 

gewerkt, waaronder zorg, overheid 

en zakelijke dienstverlening. De rui-

me kennis en ervaring die ze heeft 

opgedaan, brengt ze met veel en-

thousiasme mee naar Kinderstralen. 

We wensen Bianca veel plezier en 

succes in haar nieuwe functie. 

Bianca Roos, nieuwe 

manager kinderopvang 

bij Kinderstralen 

http://www.overblijfacademie.nl/referenties


MijnKinderstralen is er voor u! 
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Speciaal voor scholen met korte pauze 

die behoefte hebben aan professionele 

begeleiding bij spel en activiteit, biedt 

Kinderstralen het activiteitenprogram-

ma 2CHILL. 

 

2CHILL is een gevarieerd programma 

met activiteiten en workshops onder 

begeleiding van de coördinator en het 

team van Overblijfmedewerkers. Aan 

de hand van thema’s krijgen kinderen 

een programma aangeboden dat aan-

sluit bij hun leeftijd en interesse. Hier-

bij maken we onderscheid in activitei-

ten geschikt voor kinderen in de onder-

bouw (groep 1 t/m 4) en kinderen in de 

bovenbouw (groep 5 t/m 8). 

Enkele 2CHILL-thema’s zijn: 

 sport en spel 

 glitter en glamour 

 film en fotografie 

 ontspanning en meditatie 

 

Een thema duurt 3 tot 5 weken en om-

vat allerlei activiteiten die kinderen in 

de pauze kunnen doen. Natuurlijk mo-

gen de kinderen meedenken bij de op-

zet en uitvoering van het programma.  

Ons uitgangspunt? 2CHILL om mee te 

doen!  

 

Lees meer op: 

lunchenopschool/gelijkedagen 

Onder ‘2CHILL’ 

obs De Werkschuit, Wijk bij Duurstede 
“Samen verantwoordelijk voor de hele schooldag” 

De Werkschuit heeft al meer dan 

25 jaar een continurooster. Alle kin-

deren zijn de hele dag op school met 

een korte pauze. De leerkrachten en 

het ondersteunend personeel vingen 

dit halve uurtje op. Het gevolg? Meest-

al geen of nauwelijks pauze voor leer-

krachten vóór half drie ’s middags. 

  

“Dat brak op, zeker omdat we ook 

vaak voor elkaar invielen,” vertelt Bert 

van Rijswijk. ”De leerkrachten begon-

nen hun behoefte aan een pauze 

steeds sterker te uiten. Zeker nu ook 

de Arbeidstijdenwet een rustmoment 

voorschrijft tussen 10 en 14 uur.” 

  

“Uit een ouderenquête bleek dat we 

de tussenschoolse opvang niet met ou-

ders konden organiseren. Zo kwamen 

we bij Kinderstralen. Dat was best een 

beslissing, want uitbesteden is een 

flinke post in het schoolbudget.“ 

“Maar wat zijn we blij dat we deze 

stap hebben gezet. Inclusief de aan-

stelling van een coördinator van Kin-

derstralen, die we eerst nog uit kos-

tenoverweging wilden uitsparen. Ge-

lukkig hebben we dat op tijd aange-

past, want een kundige coördinator is 

gewoon een must.” 

  

“Zij regelt de hele overblijf en zorgt 

voor een gemotiveerd en capabel 

team. Dat geeft ook vertrouwen bij de 

leerkrachten. In het begin waren ze 

nog wel wat huiverig over hoe ze hun 

leerlingen weer in de klas zouden krij-

gen. Iemand anders neemt het toch 

van je over. Natuurlijk was het wen-

nen, maar nu ervaren ze een goede sa-

menwerking. Je bent samen verant-

woordelijk voor een goed verloop van 

de gehele schooldag. Niemand wil 

meer terug naar de oude pauzes van 

vóór Kinderstralen.” 

tso 

Themagericht activiteitenprogramma 
2CHILL om mee te doen! 

Bert van Rijswijk, adjunct directeur 

van obs De Werkschuit: 

“De Arbeidstijdenwet schrijft nu 

dwingender een pauze voor dan 

vroeger. En dat is ook terecht.” 

Enquêtetijd komt eraan! 

Ieder voorjaar peilen we de 

stand van zaken bij ouders en 

kinderen die hun mening wil-

len geven over onze tussen-

schoolse opvang met de Ouder 

en Kind Enquêtes. Wat gaat 

goed? Wat kunnen we verbete-

ren? En welk rapportcijfer 

komt er uit de bus? Als ouder 

ontvangt u de enquête per 

mail; kinderen mogen op 

school hun mening geven. In 

maart/april hopen we weer op 

veel respons. Dank alvast! 

tso 

http://www.lunchenopschool.nl/gelijkedagen


Lekker naar buiten! 

Geniet nog even 

van de winter en daarna 

van het voorjaar! 

Wat is MijnKinderstralen? 

MijnKinderstralen (mijnkinderstralen.nl) 

is uw persoonlijke, beveiligde online omge-

ving bij Kinderstralen. U vindt hier alle kind-

gegevens en informatie van Kinderstralen, 

Lunchen op school. Maar ook activiteiten, be-

richten, nieuws en foto’s van de lunchpauze 

op uw eigen school. 

 

Hoe geef ik wijzigingen door?  

Alle wijzigingen in uw gegevens of die van uw 

kind(eren), geeft u door via MijnKinderstra-

len. U krijgt een bevestiging. 

 

Hoe meld ik mijn kind af? 

Als uw kind niet bij de overblijf komt, kunt u 

op twee manieren afmelden.  

1) met de gratis Overblijf aan- en afmeld 

App op uw tablet of smartphone voor 

iPhone, Android of Windows 10 (mobile)  

2) via MijnKinderstralen  

 

Betaal ik als mijn kind niet overblijft? 

Dat ligt aan de afspraken met de school. Bij 

sommige scholen berekenen wij alleen de ke-

ren die uw kind daadwerkelijk overblijft. De 

enige voorwaarde is dat u uw kind vóór 

9:30 uur afmeldt. 

 

Waarom betaal ik niet altijd hetzelfde? 

De afrekening hangt af van de afspraken die 

we per school maken. Bij sommige scholen 

geldt de kindkorting: een lager bedrag voor 

elk tweede en volgend kind uit één gezin. 

Verder berekenen we de bij ons bekende 

feest- en vakantiedagen, roostervrije dagen 

en - opnieuw verschillend per school - correct 

afgemelde dagen niet door. Ten slotte kun-

nen er tussentijdse tariefsaanpassingen zijn. 

Bijvoorbeeld doordat het aantal overblijven-

de kinderen sterk is gewijzigd. 

 

Kan ik de overblijf (tijdelijk) stopzetten? 

Tijdelijk stopzetten is geen enkel probleem. 

Via MijnKinderstralen geeft u de periode door 

waarvoor u uw kind(eren) afmeldt. U betaalt 

hiervoor geen (administratie)kosten.  

 

Vaste dagen ruilen? 

Als u op andere dagen dan uw vaste dagen 

overblijf nodig hebt, kan dat met een inci-

dentele strippenkaart. Het onderling ruilen 

van vaste dagen kan helaas niet. 

 

Kan mijn kind af en toe overblijven? 

Als u uw kind(eren) af en toe wilt laten over-

blijven, kan dat met een incidentele strip-

penkaart. Deze kaart geldt per kind, dus niet 

per gezin. U gebruikt de kaart ook voor extra 

dagen buiten de vaste dagen om. 

 

Trommel niet leeg? 

Eten doen we maximaal een half uur. Langer 

‘zitten’ mag, als een kind dat zelf wil of no-

dig heeft. Bij eetproblemen, proberen we die 

op te lossen, zo nodig samen met de ouders. 

 

Kinderstralen, Lunchen op school bereiken? 

U kunt ons bellen op schooldagen tussen 9:00 

en 14:00 uur op 030 - 244 00 65. Een bericht 

sturen doet u het beste via MijnKinderstralen. 

Dan hebt u snel antwoord. 

Veelgestelde vragen tso 

http://www.mijnkinderstralen.nl/
https://itunes.apple.com/nl/app/de-overblijf-aan-en-afmelden/id1117879311
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.kinderstralen.ouderapp
https://www.microsoft.com/en-gb/store/p/de-overblijf-aan-en-afmelden/9nblggh4vsjz

