BS Sterrenrijk, Geleen
Ook Limburg blijft over met Kinderstralen
“Deze vernieuwing geeft het overblijven een nieuw elan.”
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ontzorgd en daar zijn we natuurlijk
enorm bij gebaat,” besluit Paul Verjans.

Er moest acuut een nieuwe oplossing
komen. “Via Google kwam ik bij Kinderstralen,” vertelt Paul Verjans. “In
onze gesprekken, ook met de MR,
bleek Kinderstralen een goed doordachte organisatie te zijn. We kregen
al snel het vertrouwen dat zij een geschikte overblijfpartner konden zijn.”
“Direct na de vakantie zijn we met elkaar gestart. We merken dat deze ver-

Paul Verjans, directeur:
“Wij worden als school
ontzorgd en daar zijn we
natuurlijk enorm bij
gebaat.”

nieuwing het overblijven een nieuw
elan geeft. Er zijn leuke activiteiten
en - anders dan vroeger - kunnen kinderen zelf kiezen of ze met een activiteit meedoen, of liever binnen of buiten willen spelen. Ik zie dat ze plezier
hebben. Dat is het belangrijkste.”

Paul Verjans, directeur BS Sterrenrijk: “Er zijn leuke
activiteiten; de kinderen hebben overduidelijk plezier.”

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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