
Aan stichtingbestuurders, directeuren en leerkrachten van de Nederlandse basisscholen met TSO
 
De tso-medewerkers in het zonnetje!
Het Overblijf Magazine informeert u graag 
over de Nationale Overblijfdag, 7 juni 
2018. De Nationale Overblijfdag is een dag 
waarop de ruim 60.000 vrijwillige 
medewerkers in de Tussen Schoolse Opvang 
erkenning krijgen voor het belangrijke werk 
dat zij doen. Gezien de aard en het belang 
van het werk verdienen tso-medewerkers 
meer ondersteuning en waardering.

De eerste donderdag van juni is Nationale 
Overblijfdag
Alle basisscholen in Nederland wordt 
gevraagd om donderdag 7 juni 2018 op 
eigen, creatieve wijze aandacht te schenken 
aan het werk van tso-medewerkers. 
Waardering voor de inzet van deze 
medewerkers mag door betrokkenen in de 
school met nadruk worden getoond.

Wat kunt u als bestuurder doen?
Als schooldirecteur of stichtingbestuurder 
kunt u de visie op de TSO presenteren, een 
cursus cadeau doen of een taart bestellen. 
Een goed gefaciliteerde en ingebedde TSO 
is een visitekaartje voor de school.

Wat kunnen leerkrachten doen?
Als leerkracht kunt u die dag bijvoorbeeld 
een kaart met een compliment of een 
bedankje aan de tso-medewerker van uw 
groep geven. Misschien heeft u 3 grappige, 
handige tips voor het omgaan met uw klas? 

Kinderen kunnen bijvoorbeeld met elkaar of 
met de ouders iets tekenen of knutselen voor 
het overblijfteam.

Waarom de nationale overblijfdag?
Gezien de aard en het belang van het werk 
verdient het overblijven een stevige 
positionering binnen de school. Het 
begeleiden van kinderen in de TSO is een 
vak apart. Zoals u weet komt er heel wat 
kijken bij het aansturen van een groep 
kinderen, met en zonder 
gedragsproblematiek. De TSO dient een 
maatschappelijk belang: Niet alleen draagt 
het bij aan de opvoeding van de kinderen, 
het stelt tevens de ouders in staat naar hun 
werk te gaan. Leraren kunnen pauze nemen. 
Een goede TSO heeft een positief effect op 
het leerresultaat in de middag.

De eerste stap
Om tot een stevigere positionering van het 
overblijven te komen is de eerste stap die 
gezet kan worden het uiten van waardering 
voor de tso-medewerkers. Kunnen wij op u 
rekenen?

Het Overblijf Magazine ondersteunt
Op de site van het Overblijf Magazine 
worden downloads beschikbaar gesteld zoals 
het logo, taartprint, placemats en ander 
materiaal om de dag een feestelijke tintje te 
geven. Neem ter inspiratie eens een kijkje op
tsodag.overblijf-magazine.nl.

 
Wij wensen u een goede TSO en uw tso-medewerkers een mooie Nationale Overblijfdag!

Hartelijke groet,  Overblijfcoördinator,
Redactie Overblijf Magazine

http://tsodag.overblijf-magazine.nl/

