BS John F. Kennedy, Maastricht
Leukere tso door goede bezetting en scholing
“Kinderstralen biedt een totaalpakket voor een reële prijs”
De John F. Kennedyschool - de groot-

medewerkers. Daar heb je als directeur

ste in Maastricht - heeft een hecht

echt te weinig tijd voor. Bovendien heb-

overblijfteam met twee coördinatoren ben zij een objectieve rol naar OverBS John F. Kennedy,
Maastricht
 Grootste basisschool in

Maastricht
 570 leerlingen, 24 groepen
 Dagelijks 400 overblijvende
kinderen (m.u.v. woensdag)
 Streven naar continuïteit in
bezetting en kwaliteitsimpuls
door scholing

en ruim 30 vrijwilligers, die vaak al

blijfmedewerkers, die vaak ook (groot)

meer dan 20 jaar meehelpen. Waarom

ouders zijn, waardoor de relatie (groot)

kiest directeur Marc Houben dan toch

ouder-school-kind niet vertroebelt.”

voor een externe overblijforganisatie?
“We zijn nog maar net gestart, maar ik
“Ondanks de grote betrokkenheid van

verwacht dat we met een stevigere be-

het team werd de bezetting steeds va- zetting en de kwaliteitsimpuls door
ker een knelpunt. Regelmatig spron-

scholing en begeleiding al snel een nog

gen leerkrachten bij. En nieuwe men-

leukere overblijf bieden. Met kinderen

sen? Die vonden we maar mondjes-

die het naar hun zin hebben, omdat ze

maat. Bovendien wilden we zorgen

meer keuze hebben in de middagpauze,

voor betere scholing en begeleiding.

zowel binnen als buiten.”

Overblijven anno nu vraagt veel meer
van medewerkers dan vroeger.”
“En toen kreeg ik reclamepost van KinMarc Houben, directeur:
“Ik verwacht dat we een
nog leukere overblijf kunnen bieden. Met kinderen
die het naar hun zin hebben, omdat ze meer keuze hebben.”

derstralen. Een voltreffer. We zijn in
gesprek gegaan en ik heb meteen de
ouders uit de MR erbij betrokken. Kinderstralen begreep onze knelpunten,
dacht met ons mee en bood een totaalpakket voor een reële prijs.”
“Natuurlijk blijf je zelf eindverantwoordelijk, maar de meerwaarde van
een externe partner zit voor mij in de
werving, scholing en begeleiding van

Marc Houben, directeur John F. Kennedyschool:
“Overblijven anno nu vraagt veel meer van
medewerkers dan vroeger.”

De kwaliteit van Kinderstralen,
Lunchen op school

Kinderstralen, Lunchen op school staat garant voor hoogwaardige tussenschoolse opvang (tso)
en streeft ernaar aan te sluiten bij het pedagogisch beleid van de school.
De kwaliteit van de tussenschoolse opvang (tso) is gegarandeerd doordat:
- bijna 70% van al onze 950 Overblijfmedewerkers één of meer cursussen hebben gevolgd;
- we streven naar een gemiddelde ratio (bezetting) van één Overblijfmedewerker op 12 tot 15
kinderen;
- al onze Overblijfmedewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben (die Lunchen op school voor hen vergoedt);
- we adequaat verslaglegging doen tijdens de tussenschoolse opvang (tso);
- we met veilig en kindvriendelijk speelgoed werken;
- we extra sport-, spel- en creatieve activiteiten aanbieden met professionele aanbieders.
Onze Regiomanagers zijn hbo-pedagogen en monitoren onze kwaliteit. Zij bezoeken regelmatig alle locaties en brengen hierover verslag uit. Bovendien houden we een vinger aan de pols
door enquêtes te houden. Elk jaar geven enkele duizenden kinderen en ouders hun mening,
waarmee we onze kwaliteit voortdurend verbeteren.
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