
International Primary School, Almere 
De tso op een Engelstalige school 

We hadden een prima overblijf op 

onze school. Dat we toch met Kinder-

stralen zijn gestart, is dus best bij-

zonder,” zegt Paul Stubbé, directeur – 

oftewel Head of School - van Interna-

tional Primary School (IPS) in Almere. 

  

IPSAlmere is een internationale school 

voor kinderen uit Almere en omstre-

ken. Voertaal? Engels, ook bij de over-

blijf. Paul Stubbé: “Onze overblijf met 

betrokken, eigen ouders draaide goed. 

Maar we zijn een groeiende school en 

kregen meer behoefte aan structuur, 

scholing en pedagogische ondersteu-

ning voor de huidige overblijfouders 

om de kwaliteit ook te behouden.” 

 

“Kinderstralen is geen onbekende in 

Almere. Ik kende hen ook, onder ande-

re van de Nederlandse afdeling van 

onze school. De ervaringen waren 

goed. Maar de vraag was: kunnen ze 

het ook op een internationale school?” 

 

“Het antwoord van Kinderstralen was: 

‘Ja, want daar gaan we voor zorgen’. 

En dat hebben ze gedaan. Wat ik heel 

sterk vind, is dat ze meebewegen met 

onze vragen en steeds de afstemming 

met hun eigen beleid vinden.”  

 

“Al snel na de start zag ik verbetering. 

De Coördinator is getraind en heeft dui-

delijk meer grip, meer planning en kan 

met haar vragen bij Kinderstralen te-

recht. Dat scheelt de school tijd. Wat 

mij verder aanspreekt is dat kinderen 

binnen en buiten kunnen spelen. Met nu 

al 200 overblijvende kinderen zorgt dat 

voor een betere spreiding en nog minder 

- zeg maar geen - incidenten. We zijn 

een joint venture aangegaan en die is 

vooralsnog zeer geslaagd.” 

“Het is een joint venture die tot nu toe zeer geslaagd is” 

Paul Stubbé, Head of School, IPSAlmere: “De Coördi-

nator is getraind en heeft duidelijk meer grip, meer 

planning en ondersteuning door Kinderstralen.” 

International Primary 

School (IPS), Almere 

 Internationale school, Engels-

talig 

 210 leerlingen, in 14 klassen 

 Alle kinderen blijven over 

 Groeidoelstelling naar 300-400 

leerlingen binnen 2-3 jaar 

 
Paul Stubbé, directeur: 

“We kregen meer behoef-

te aan structuur, scholing 

en pedagogische onder-

steuning van onze huidige 

overblijfouders om de 

kwaliteit te behouden.” 



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 ouders hun mening, 

waarmee we onze kwaliteit voortdurend verbeteren. 
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