Werkplan TSO Beiaard
Om kwart voor 12 verzamelen alle TSO medewerkers op school. In het kwartier voor de TSO worden
er bijzonderheden besproken, pedagogische onderwerpen ingebracht of activiteiten bedacht en
afgestemd.
Op deze manier zijn alle medewerkers altijd op de hoogte van wat er speelt.
Groepen
Kleuters

tijd
12:0012:30

3 en 4

12.00
12.20

5 t/m 8

12.00
12.35

TSO medewerker start in de
klas met de groep.
Kinderen mogen na het doornemen van de presentielijst
beginnen met lunchen. Met
genoeg tijd en rust is eten
vaak een fijn moment voor de
kleuters. Op eigen tempo en
tegelijk luisteren naar een
verhaal dat wordt voorgelezen.
TSO medewerker start in de
klas met de groep.
Kinderen mogen na het doornemen van de presentielijst
beginnen met lunchen.
Tijdens het eten wordt er goed
gekeken naar behoefte van de
groep. Lezen we een
spannend verhaal of doen we
een spelletje? Soms is gezellig
kletsen ook al een fijne
invulling van het eetmoment.
TSO medewerker start in de
klas met de groep en gaan
daarna meteen buitenspelen.
Wie mag er vandaag op het
voetbalveld? Welke spellen
zijn er nog meer te doen?
Alles komt vanuit de kinderen
zelf en wij zijn er om met hen
mee te denken en te kijken
naar alle mogelijkheden.

tijd
12.3012.50

Na de lunch even lekker
uitwaaien, rennen en
vrijspelen.
Samen met de groepen 3
en 4 die op dit moment
ook buitenspelen.

12.20
12.50

Naar buiten! Lekker
spelen op het hele
schoolplein.
Heel even wordt het plein
gedeeld met de
bovenbouw.
Met uitdagend speelgoed
is er keus voor iedereen.

12.35
12.55

Even lunchen in de klas.
Met deze leeftijd gaat het
lunchen vaak wat sneller
en is de behoefte vaak
om zelf invulling te geven
aan dit moment.
Bij wie ga ik aan tafel
zitten of wie komt er bij
mij? Welk groepsspel
gaan we doen en wie
gaat het leiden? De TSO
medewerker zal er zijn
om dit proces in goede
banen te leiden en de
behoefte van de hele klas
in de gaten te houden.

Met de groepen 7 en 8 gaan wij wel eens naar een extern speelveld om daar pauze te houden en wat
meer uitdaging te bieden. Even echt de ruimte hebben en met eigen leeftijdsgenootjes activiteiten
bedenken en uitvoeren.
Alle groepen starten en eindigen de TSO in hun eigen klaslokaal.
Met de leerkracht is er een overdracht aan het begin en einde van de TSO.
Als er bijzonderheden zijn krijgen wij die van hen door.
Bij behoefte aan direct contact met de TSO kan er altijd overlegd worden. We zijn bereikbaar per mail
en telefoon.

