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Welkom! 
Het verhaal van Vlietkinderen gaat over veel meer dan alleen opvang. 

Ons verhaal gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen, groeien, leren en 

ervaren. Over vertrouwen en verantwoordelijkheid. Wij geloven dat goede 

kinderopvang het kind kan verrijken.

Wat ons betreft dekt het woord opvang de lading niet. Onze kinderopvang 

heeft zoveel meer te bieden dan alleen een onderdak als de ouders naar 

hun werk zijn. Goede kinderopvang kan een positieve bijdrage leveren aan 

de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en 

cognitief gebied.

Verantwoorde kinderopvang zorgt ervoor dat ál deze ontwikkelingsterreinen 

elke dag aan de orde komen, spelenderwijs en onnadrukkelijk. 

 

Alles rond het kind heeft onze aandacht

Op ons lijstje met aandachtspunten: aandacht voor milieu, creativiteit, 

cultuur en sportief bewegen. Dit doen wij, onder andere, door middel van 

een gevarieerd activiteitenaanbod. Ook bij de tussenschoolse opvang van 

Vlietkinderen. Vlietkinderen is een kinderopvangorganisatie met meerdere 

locaties in Leidschendam-Voorburg en Den Haag (Leidschenveen). 

Bij een groot deel van de basisscholen verzorgt Vlietkinderen de tussenschoolse 

opvang.  Daarnaast kunt u bij ons terecht voor vrijwel alle andere vormen van 

kinderopvang.  U heeft gekozen, of overweegt die keuze te maken, voor onze 

tussenschoolse opvang. Daar zijn wij blij mee. Wij wensen u en uw kind(eren) 

een hele fijne tijd op de basisschool en (misschien) bij Vlietkinderen!
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Tussenschoolse opvang bij Vlietkinderen, 
hoe doen we dat?
Tussenschoolse opvang, een rustig moment in de dag 

Wij zorgen voor goede opvang van uw kind tussen de middag. 

Naast plezier maken met de andere kinderen en het zorgen voor een gezellige 

lunch, geven onze medewerkers de kinderen de aandacht die zij nodig hebben. 

Een rustmoment tussen de middag zodat kinderen weer energie kunnen 

opdoen voor de rest van de schooldag. 

Eten en spelen

Het is belangrijk dat de kinderen even rustig kunnen eten. Maar er is natuurlijk 

ook tijd om even lekker samen te spelen en een leuke activiteit te doen. Wij 

bieden gevarieerde activiteiten en spelmateriaal aan. We zoeken de balans 

tussen rust en activiteit. In overleg met de school en de naschoolse opvang 

zoeken wij een zo goed mogelijke afstemming tussen de activiteiten die 

gedurende de gehele dag worden aangeboden.

Samenwerking met de school

Het spreek vanzelf dat wij nauw samenwerken met de school. Tenslotte vindt 

de TSO (meestal) plaats in de school, de klaslokalen, de aula en het schoolplein. 

Soms, als er een Vlietkinderen locatie in/dichtbij de school is, gaan we met 

een deel van de kinderen daarheen om te eten.

Een goede overdracht en afstemming tussen het team van de school en de 

medewerkers van de tussenschoolse opvang, is reuze belangrijk voor het 

welbevinden van de kinderen, maar ook voor de medewerkers zelf. Een 

aanspreekpunt van beide organisaties vormt de schakel in de communicatie 

tussen de organisaties. Eenduidigheid in afspraken en aanspreekcultuur is 

belangrijk voor de kinderen.

 

Regelmatige trainingen op pedagogisch gebied

Onze pedagogische visie hebben we vastgelegd in ons pedagogisch beleid, 

met daaraan gekoppeld een locatie gebonden pedagogisch werkplan. Wij 

werken vanuit een sensitieve insteek en bij het corrigeren van de kinderen 

op gedrag werken we met een ‘Oeps’- beleid. Vraag er gerust naar bij uw 

TSO locatie. Onze medewerkers – vrijwilligers en pedagogisch medewerkers 

- volgen regelmatig cursussen en workshops om hun kennis up to date te 

houden zoals bijvoorbeeld:

• Structuur bij de overblijf;

• Een positieve sfeer creëren;

• Hyperactieve kinderen;

• Het herkennen van pestgedrag;

•  Workshops over het omgaan met lastige situaties en het belang van het 

positief benaderen van kinderen en over creatieve thema’s zoals bewegen, 

spel en knutselen.

Kortom onze (vrijwillige) medewerkers worden zo goed mogelijk toegerust 

op hun taak. Zij worden hierin ondersteund door de vaste pedagogisch 

medewerkers van Vlietkinderen en de TSO-coördinator. Daarnaast kan er voor 

specifieke pedagogische ondersteuning een beroep worden gedaan op het 

Pedagogisch Team van Vlietkinderen.

Veilig en betrouwbaar

Bij de TSO werken wij met beroepskrachten maar ook met vrijwillige 
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medewerkers. Al onze beroepskrachten en vrijwilligers hebben een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  Vlietkinderen vindt dit belangrijk vanuit 

de betrouwbaarheid van de kwaliteit die wij leveren. U kunt er vanuit gaan 

dat de opvang bij ons goed geregeld is. Op het gebied van de veiligheid 

zorgen we voor voldoende BHV opgeleide medewerkers. Alle locaties werken 

met een calamiteitenklapper en een ontruimingsplan. Jaarlijks wordt er een 

ontruimingsoefening gedaan tijdens de TSO.

Activiteiten

Bij de TSO werken we met activiteitenblokken. Tijdens deze ‘activiteitenblokken’ 

komen er allerlei verschillende activiteiten op het gebied van sport, creativiteit, 

muziek en spel aan bod.  Wij stimuleren kinderen natuurlijk ook om zelf dingen te 

‘verzinnen’. Kinderen krijgen de gelegenheid om met elkaar, natuurlijk met hulp 

van onze medewerkers, iets leuks te organiseren en hun talenten te ontplooien.  

Lunchgemak

Bij locaties waar de faciliteiten toereikend zijn biedt Vlietkinderen TSO 

‘Lunchgemak’. Dat wil zeggen dat kinderen, tegen een kleine verhoging van 

het TSO tarief, een verse broodmaaltijd krijgen aangeboden met drinken, en 

iets extra’s zoals fruit, yoghurt, een krentenbol of een gekookt eitje. 

Er hoeft dus niets van huis meegenomen te worden. De kinderen eten gezellig 

met elkaar aan tafel een gezonde verse lunch. Als uw kind ook bij ons de 

naschoolse opvang bezoekt dan is het Lunchgemak op die betreffende dagen 

zonder extra kosten.

Wij verwachten ook iets van uw kind(eren)…

Er gelden bij de TSO regels en afspraken (deze zijn deels school-gebonden). 

We bespreken de regels met de kinderen. De kinderen zitten tijdens de lunch 

rustig aan tafel en wij verwachten dat zij blijven zitten om te eten. 

Natuurlijk mogen ze gezellig met elkaar kletsen en ontspannen 

op hun eigen manier zodat zij na de lunch weer fris aan de les 

kunnen beginnen. Elk kind is uniek en gebaat bij een eigen 

aanpak die bij hem/haar past. 

We maken duidelijke afspraken
Geen snoep!

Geef uw kind geen snoep, chips of blikjes frisdrank mee voor de 

lunch. Dit is niet gezond en wij laten dit dan ook in de trommel. 

Wij stimuleren de kinderen om goed te eten, maar soms blijft 

er wel iets over. Wat er overblijft komt ook weer in de trommel 

mee naar huis. Geef uw kind een gezonde lunch mee; brood, 

fruit, rauwkost en als drinken water, sap of een melkproduct 

mits dit goed houdbaar is.

Mag uw kind bij een vriendje eten?

Soms willen de kinderen wel eens bij een vriendje of vriendinnetje 

eten tussen de middag. Dat mag natuurlijk maar daar willen wij 

wel graag een ‘toestemmingsformulier’ van u voor ontvangen! 

Anders laten wij het kind niet weggaan van school.
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Tijdig aanmelden!

Als u geen abonnement heeft en uw kind maakt een dag gebruik van de 

TSO zorg dan dat uw kind een sticker heeft. Uw kind is van harte welkom. 

Geeft u tijdig door aan de TSO coördinator op welke dag zij uw kind kan 

verwachten. Zo zorgen we er samen voor dat een kind niet gemist kan 

worden.

Betalen met iDeal via onze website

Wij nemen geen contant geld aan. U kunt uw stickers/voucher voor de 

incidentele tussenschoolse opvang via www.vlietkinderen.nl/TSO-betaling 

doen. 

Tijdig afmelden!

Als uw kind een dag geen gebruik maakt van onze TSO verwachten wij van 

u dat u ons dit laat weten door uw kind vooraf af te melden. Doe dit bij 

voorkeur telefonisch bij de TSO-coördinator. Het telefoonnummer vindt u op 

onze website. Als kinderen niet worden afgemeld, zullen wij dit zien als 

‘vermist’ en daar naar handelen.    

Op welke manieren kunt u gebruik 
maken van onze Tussenschoolse opvang?
1. Het abonnement

Als uw kind één of meerdere (vaste) dagen gebruik maakt van de TSO is een 

jaarabonnement de beste keuze. U koopt een abonnement voor 1, 2, 3 of 4 

vaste dagen per week. Als u een abonnement heeft, maakt uw kind elke week 

op dezelfde dag(en) gebruik van de TSO. Maakt uw kind op zijn/haar vaste dag 

geen gebruik van de TSO dan kunt u dit doorgeven aan de TSO coördinator van 

uw TSO. Ruilen van dagen is mogelijk. U overlegt dit met de TSO coördinator. Aan 

het ruilen zijn een paar voorwaarden, maar geen kosten verbonden.

2. Flexibel

Maakt uw kind niet elke week, maar wel regelmatig gebruik van de TSO? Dan 

kunt u kiezen voor flexibele TSO door het kopen van stickers. 

Dit werkt als volgt:

•  Stickers kunnen alleen via www.vlietkinderen.nl/TSO-betaling gekocht.        

•  Stickers zijn uitsluitend per 10 stuks te koop.

3. Losse afname

Maakt uw kind slechts zelden gebruik van de TSO en u heeft geen abonnement 

of stickers aangeschaft? Dan kunt u per keer betalen. Dit doet u via iDeal op onze 

website.

Aanmelden?

U kunt uw kind aanmelden op www.vlietkinderen.nl, daar kunt ook de actuele 

TSO-tarieven vinden.
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Tot slot
Tevreden klanten

Om te meten of u en de kinderen tevreden zijn met ons TSO aanbod 

voeren wij regelmatig een (kort) klanttevredenheidsonderzoek uit. De 

aandachtspunten die daaruit naar voren komen geven ons de benodigde 

informatie om onze dienstverlening te verbeteren en waar mogelijk aan te 

passen op uw wensen.

Website en Facebook

Op de website van Vlietkinderen, www.vlietkinderen.nl, kunt u allerlei 

informatie en nieuwsberichten vinden over ons en over zaken die voor u 

belangrijk zijn. Op onze Facebook pagina publiceren wij regelmatig foto’s 

van de activiteiten bij Vlietkinderen locaties en dus ook van de activiteiten 

bij de TSO. 

Vragen?

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de TSO coördinator van uw school of bij 

de klantenservice van Vlietkinderen, tso@vlietkinderen.nl. 

Samen met uw kinderen maken we iets leuks van de tussenschoolse 

opvang; een fijne, ontspannen ‘break’ in de intensieve schooldag!

Fijn dat u ons uw vertrouwen geeft.

Vriendelijke groet, 

Medewerkers Vlietkinderen Tussenschoolse opvang
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