
De H.J. Piekschool in Wageningen 
kiest voor Lunchen op school 

De H.J. Piekschool in Wageningen 

heeft gekozen voor Lunchen op school, 

onderdeel van Kinderstralen om de 

tussenschoolse opvang te organiseren. 

Directeur Hans Kersten vertelt. 

 

Start 

“Wij zijn aan het begin van het school-

jaar gestart met Lunchen op school. 

Dat had twee redenen. De eerste was 

financieel: de personeelskosten voor 

de overblijf werden te hoog. Daar-

naast had onze overblijfcommissie 

steeds meer moeite om de overblijf 

met vrijwillige ouders te organiseren.”  

 

Organisatie 

Uit drie partijen werd Lunchen op 

school gekozen. “Niet alleen 

vanwege de gunstige prijs, 

maar ook vanwege hun hel-

dere organisatiestructuur 

met Centraal Bureau, Regio-

manager en Coördinator. De 

ouders stemden bij de le-

denvergadering in. Lunchen 

op school nam de organisatie 

van ons over en zorgde voor 

een vast team met een dui-

delijke aanpak.”  

Verbinding 

“We hebben verbinding gevonden tussen 

onderwijs en opvang en samen een band 

opgebouwd.” Een ontwikkeling die vol-

gens Hans Kersten steeds vaker zal voor-

komen in onze veranderende maatschap-

pij. “Opvang en onderwijs samen verant-

woordelijk; dat vind ik een mooi con-

cept.” 

 

Geen gedoe 

“Wat mijn advies zou zijn aan andere 

scholen? Houd de tso niet zelf in beheer, 

of je moet het net zo hebben, zoals het 

nu bij ons is geregeld. Wij hebben geen 

gedoe meer met de overblijf en de kin-

deren zijn enthousiast.” 

“We bouwen samen een band.” 

Directeur Hans Kersten: “Geen gedoe met de overblijf en de kinderen 

zijn enthousiast.” 

H.J. Piekschool, 

Wageningen 

 

 Bijzonder neutrale school 

 250 leerlingen 

 80-100 overblijvende kin-

deren 

 Ouder(s)/verzorger(s) als be-

stuur van de school 

Hans Kersten, 

Directeur: 

 

“Het werd steeds lasti-

ger voor onze overblijf-

commissie om de mid-

dagpauze met vrijwillige 

ouders rond te krijgen.” 



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 Lun-

chen 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 regelma-

tig 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 ouder(s)/verzorger(s) 

hun mening, waarmee we onze kwaliteit voortdurend verbeteren. 
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