
VACATURE 

 

medewerker tussenschoolse opvang bij Partou 

 

Op bijna iedere basisschool in Nederland blijven kinderen over. Tijdens de overblijf eten de 

kinderen hun meegebrachte eten op en gaan daarna lekker (buiten) spelen. Even weer 

energie opdoen na een ochtend in de klas.  

Wat houdt het werk in: 

De taak van de overblijfmedewerker is in eerste instantie het scheppen van een prettige 

sfeer, waarin kinderen kunnen eten en van hun vrije tijd kunnen genieten. Tijdens de TSO 

hebben de kinderen het recht om te verblijven in een schone kindvriendelijke omgeving. Er is 

een duidelijke groepssamenstelling en groepsindeling per ruimte. Het streven is dat alle 

kinderen naar buiten gaan voor een frisse neus en de nodige beweging. Bij slecht weer is er 

een alternatief programma (spelletjes, knutselen, tekenen). 

Wanneer:  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Niet in schoolvakanties. U kunt zelf 

aangeven op welke dagen u beschikbaar bent! 

Wat verwachten wij van een overblijfmedewerker: 
- Het toezicht houden op de kinderen tijdens het eten en (buiten)spelen; 

- Klaarzetten van materialen en drinken voor de kinderen; 

- Het opruimen en netjes achterlaten van de gebruikte ruimtes en materialen; 

- Een positieve grondhouding, een geduldig karakter; 

- Een actieve houding tijdens het spelen van de kinderen; 

- Een flexibele, maar vooral vriendelijke houding t.o.v. de kinderen, ouders, 

leerkrachten en collega’s; 

Wat bieden wij: 
- Een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

- u ontvangt een vergoeding voor uw werkzaamheden van maximaal € 10,- per 

overblijf (en maximaal € 150,- per maand). Per jaar geldt een maximum van € 1.500,- 

- Regelmatig overleg 

Extra informatie: 

- Als norm hanteren we één overblijfmedewerker op vijftien kinderen;  

- Tijdsbelasting voor deze taak is ongeveer 1,25 uur per TSO dag; 

- Evt. de mogelijkheid om op verschillende scholen inzetbaar te zijn; 

- Als u zelf een schoolgaand kind heeft die gebruik maakt van de TSO wordt voor dit 

kind geen vergoeding gevraagd als u zelf aanwezig bent;  

- Iedere overblijfmedewerker moet een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

aanvragen. Wij zorgen voor het aanvraagformulier en betalen de kosten voor het 

verkrijgen van dit document. 

Interesse? Neem contact op met Annelies Spitman, coördinator TSO, via 036-5222313 of 

stuur een bericht naar deverbeelding@partou.nl Er wordt dan spoedig contact met u 

opgenomen. 


