OBS Letterland, Almere
Kwaliteitsverbetering en tijdsbesparing
“Kinderen blijven weer graag over.”
Een jaar geleden deed Letterland de

Prijs geen issue

hele overblijf nog zelf. Facturen, ver-

“Voor de ouders ging de prijs van de

goedingen, aansturing. “Onze admini-

overblijf wel omhoog. Toch hebben de

stratief medewerkster en ik waren er

MR en de meeste ouders dat geaccep-

gemiddeld zo’n 8 uur per week aan

teerd, mits de kwaliteit omhoog ging.

 200 leerlingen

kwijt. We kregen het organisatorisch

Dat gebeurde: ik hoor nu van ouders dat

 Openbare school

niet voor elkaar om de overblijf verder hun kind weer graag overblijft.”

OBS Letterland, Almere

 200 keer overblijven per week

(= ong. 25% van alle kinderen)
 Groot deel overblijfteam
overgegaan naar Kinderstralen, Lunchen op school.

te verbeteren. Alle kinderen speelden
buiten, er waren geregeld conflicten

Meer kwaliteit in minder tijd

en de sfeer was niet altijd fijn.”

“De overblijf met Kinderstralen levert
ons een enorme tijdsbesparing en een

Enthousiast

kwaliteitsverbetering op. Je brengt sa-

“Via een collega kwamen we bij Kin-

men kwaliteit in de schooldag van een

derstralen. Ik was meteen enthousiast. kind. Daar doen we het voor.”
Hun visie sluit perfect aan bij wat wij
belangrijk vinden. Keuze bij het binnen of buiten spelen, samen eten aan
tafel, gezonde voeding. Vlak voor de
zomer hebben we in zes weken de
Inge van Amersfoort,
directeur:
“Vooral de pedagogische
ondersteuning spreekt
mij aan: de cursussen
voor Overblijfmedewerkers en de aansturing
door de Regiomanager.“

overblijf opgestart. Zo konden we in
het nieuwe schooljaar meteen goed
beginnen. Dat verliep probleemloos.”
Pedagogische ondersteuning
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ondersteuning spreekt mij aan: de cursussen voor Overblijfmedewerkers en
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Inge van Amersfoort, directeur OBS Letterland: “Een
goede tussenschoolse opvang draagt bij aan de kwaliteit van de hele school.”

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.

Lunchen op school, onderdeel van Kinderstralen
Postadres: Postbus 11155 | 3505 BD Utrecht
Bezoekadres: Cab-rondom 90 | 3534 BE Utrecht
Telefoon: (030) 244 48 99 | E-mail: los@kinderstralen.nl | www.kinderstralen.nl
© 2017, Lunchen op school, onderdeel van Kinderstralen

