
obs De Werkschuit, Wijk bij Duurstede 
De tso op een school met continurooster 

“Niemand wil meer terug naar de pau-

zes die we hadden voor we met Kin-

derstralen gingen werken,” zegt Bert 

van Rijswijk, adjunct directeur van De 

Werkschuit in Wijk bij Duurstede. 

  

De Werkschuit heeft al meer dan 

25 jaar een continurooster. Alle kin-

deren zijn de hele dag op school met 

een korte pauze. De leerkrachten en 

het ondersteunend personeel vingen 

dit halve uurtje op. Het gevolg? Meest-

al geen of nauwelijks pauze voor leer-

krachten vóór half drie ’s middags. 

 

“Dat brak op,” vertelt Bert van Rijs-

wijk. ”De leerkrachten begonnen hun 

behoefte aan een pauze steeds sterker 

te uiten. Zeker nu ook de Arbeidstij-

denwet een rustmoment voorschrijft 

tussen 10 en 14 uur. En viel je in voor 

een collega? Dan schoot je pauze er 

nog vaker bij in.” 

 

“Uit een ouderenquête bleek dat we 

de tussenschoolse opvang niet met ou-

ders konden organiseren. Zo kwamen 

we bij Kinderstralen. Dat was best een 

beslissing, want uitbesteden is een 

flinke post in het schoolbudget.“ 

“Maar wat zijn we blij dat we deze stap 

hebben gezet. Inclusief de aanstelling 

van een coördinator van Kinderstralen, 

die we eerst nog uit kostenoverweging 

wilden uitsparen. Gelukkig hebben we 

dat op tijd aangepast, want een kundige 

coördinator is gewoon een must.” 

 

“Zij regelt de hele overblijf en zorgt 

voor een gemotiveerd en capabel team. 

Dat geeft ook vertrouwen bij de leer-

krachten. In het begin waren ze nog wel 

wat huiverig over hoe ze hun leerlingen 

weer in de klas zouden krijgen. Iemand 

anders neemt het toch van je over. Na-

tuurlijk was het wennen, maar nu erva-

ren ze een goede samenwerking. Je bent 

samen verantwoordelijk voor een goed 

verloop van de gehele schooldag.” 

“Nu hebben leerlingen én leerkrachten een pauze!” 

De Werkschuit, Wijk bij 

Duurstede, Almere 

 Openbare basisschool met 

continurooster 

 180 leerlingen, verdeeld over 

8 jaargroepen 

 Kinderstralen verzorgt eten en 

spelen in 2 x 30 minuten voor 

alle leerlingen 

 

Bert van Rijswijk, 

adjunct directeur: 

“Een kundige coördina-

tor is gewoon een must. 

Zij regelt de hele over-

blijf en zorgt voor een 

gemotiveerd en capabel 

team. Daarop moet je 

niet op besparen.” 

Bert van Rijswijk, adjunct directeur De Werkschuit, Wijk bij 

Duurstede: “De Arbeidstijdenwet schrijft nu dwingender een 

pauze voor dan vroeger. En dat is ook  terecht.” 



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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