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REGELING TSO HET ANKER 

 

Basisschool Het Anker wordt bezocht door leerlingen uit de naaste omgeving van de school maar 
ook ver daarbuiten. We hebben geen continurooster, maar in de praktijk maken alle ouders gebruik 
van de TSO-voorziening.  
 
De school is verantwoordelijk voor het faciliteren van een goede TSO-voorziening. De kosten van 
de TSO-voorziening zijn grotendeels voor de ouders. Op Het Anker hebben wij tot op heden een 
TSO-regeling waarbij de kosten voor de ouders laag gehouden kunnen worden.    
 
De TSO-voorziening op Het Anker ziet er als volgt uit. 
 
De leerlingen lunchen samen met de leerkracht in de klas, waarna ze van 12.20 uur tot 12.55 uur 
buiten spelen en de leerkrachten pauze houden.  
 
Tijdens het buitenspelen wordt er onder leiding van de TSO-coördinator toezicht gehouden door 
pleinwachtouders. Het kleuterplein is gescheiden van het plein waar de leerlingen van groep 3 t/m 
8 spelen. Op beide pleinen zijn 2 pleinwachten aanwezig.  
 
Alle ouders draaien ongeveer 1 keer per 3 weken mee in het pleinwachtrooster. Als ouders niet in 
de gelegenheid zijn om zelf pleinwachtbeurten te lopen, dan is er de mogelijkheid om deze beurten 
af te kopen.  
 
Ouders die zelf de pleinwachtbeurten lopen betalen per jaar €5 per 
leerling. 
Ouders die afkopen betalen €12,50 per afkoopbeurt, 10 keer voor een heel 
jaar. Gedeeltelijke afkoop is ook een mogelijkheid. De genoemde bedragen 
worden gelijk met de ouderbijdrage in rekening gebracht.  
 
Het is een wettelijke eis dat de school in het bezit is van een VOG verklaring van iedere ouder die 
pleinwacht loopt. Als u voor het eerst pleinwacht gaat lopen op Het Anker, ontvangt u via de TSO 
coördinator het stappenplan voor aanvraag van een VOG.    
 
Om te zorgen voor eenduidigheid in regels en afspraken voor de kinderen tijdens de TSO, hebben 
we een overzicht met pleinafspraken en regels en een specifiek Kanjerprotocol voor de TSO.   
 
Contactgegevens voor de  TSO 
TSO coördinator:    
Caroline Schaap    
tsohetanker@levwn.nl 
023-5391688 
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Bijlagen: 
- Algemene regels en afspraken TSO Het Anker 
- TSO-protocol Kanjertraining 


