
OBS De Winde in Nootdorp 
kiest voor Lunchen op school  

Piet Zijlstra, directeur van OBS De 

Winde in Nootdorp, heeft de tussen-

schoolse opvang (tso) georganiseerd 

met Lunchen op school. Hij vertelt 

over zijn ervaringen. 

 

Vragen 

“Wij zijn gaan nadenken over onze 

overblijf toen we steeds vaker vragen 

kregen van ouders. Ze vroegen zich af 

of er voldoende aandacht was voor de 

kinderen. Werden er wel eens spelle-

tjes gedaan of andere activiteiten? Te-

gelijkertijd waren er vaker ruzietjes 

en incidenten tijdens de overblijf die 

niet altijd adequaat werden opgelost. 

Dat merkten de leerkrachten ‘s mid-

dags dan weer in de les.” 

 

Kracht 

“Samen met de MR en 

een ouderwerkgroep heb 

ik na een grondige selec-

tie gekozen voor Lunchen 

op school om onze over-

blijf te organiseren. We 

zagen al snel dat zij zich 

de tussenschoolse opvang 

volledig eigen hebben ge-

maakt en over alles heb-

ben nagedacht. Dat is hun kracht. We 

merken dat Lunchen op school stuurt op 

de kwaliteit en betrokkenheid van hun 

Overblijfmedewerkers en zien dat het 

werkt.” 

 

Orde 

“Als school wil je ook de tussenschoolse 

opvang goed op orde hebben. Vooral 

voor de kinderen, want daar gaat het 

om. Dat bereik je met een heldere 

structuur, een goede aansturing en be-

trokken Overblijfmedewerkers. We heb-

ben nu een actieve overblijf met een po-

sitieve sfeer. En dan is kwaliteit veel be-

langrijker dan prijs.” 

“Kwaliteit is belangrijker dan prijs.” 

Piet Zijlstra, directeur OBS De Winde in Nootdorp: “Het overblijven is nu 

heel overzichtelijk met heldere afspraken en regels. Dat geeft rust.” 

OBS De Winde, 

Nootdorp 

 

 Openbare basisschool  

 450 leerlingen 

 2 locaties 

 Ruim 600 keer overblijven 

per week 

Piet Zijlstra, 

Directeur: 

 

“We merken dat Lun-

chen op school stuurt op 

de kwaliteit en betrok-

kenheid van hun Over-

blijfmedewerkers en 

zien dat het werkt.”  
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Lunchen op school, onderdeel van Kinderstralen 

Kinderstralen, Lunchen op school staat garant voor hoogwaardige tussenschoolse opvang (tso) 

en streeft ernaar aan te sluiten bij het pedagogisch beleid van de school.  

 

De kwaliteit van de tussenschoolse opvang (tso) is gegarandeerd doordat: 

- bijna 70% van al onze 950 Overblijfmedewerkers één of meer cursussen hebben gevolgd; 

- we streven naar een gemiddelde ratio (bezetting) van één Overblijfmedewerker op 12 tot 15 

kinderen; 

- al onze Overblijfmedewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben (die Lun-

chen op school voor hen vergoedt);  

- we adequaat verslaglegging doen tijdens de tussenschoolse opvang (tso); 

- we met veilig en kindvriendelijk speelgoed werken; 

- we extra sport-, spel- en creatieve activiteiten aanbieden met professionele aanbieders. 

 

Onze Regiomanagers zijn hbo-pedagogen en monitoren onze kwaliteit. Zij bezoeken regelma-

tig alle locaties en brengen hierover verslag uit. Bovendien houden we een vinger aan de pols 

door enquêtes te houden. Elk jaar geven enkele duizenden kinderen en ouder(s)/verzorger(s) 

hun mening, waarmee we onze kwaliteit voortdurend verbeteren. 
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