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In korte tijd van nood naar deugd 

Toen Thamar Henneken directeur werd 

van OBS Voordorp in Utrecht was de 

overblijf al langer een hoofdpijndos-

sier op school. Er was een overblijfor-

ganisatie aan het werk, maar toch wil-

de het niet lukken: structureel te wei-

nig mensen, slecht bereikbaar en wei-

nig oog voor verbetering. “De nood 

was hoog; de situatie onhoudbaar.” 

  

Zorg over voldoende medewerkers 

Hoe nu verder? Een continurooster? 

“Daar hebben we het over gehad. 

Maar ik hecht heel veel waarde aan 

een middagpauze voor kinderen én 

leerkrachten," stelt Thamar Henneken. 

Overblijfouders? “Dan moet de school 

weer zorgen voor voldoende mensen 

en dat was nou juist het grootste pro-

bleem.” En dus viel de keuze opnieuw 

op een professionele overblijf-

organisatie: Kinderstralen. 

 

Ervaringen van andere scholen 

“Het eerste contact en het verhaal 

van Kinderstralen waren goed, maar ik 

wilde referenties uit de praktijk. We 

hadden immers een verleden,” vertelt 

Thamar Henneken. “De scholen die ik 

sprak, waren gelukkig positief en dus 

zijn we midden in het jaar in vrij korte 

tijd gestart.” 

  

Inhoud en praktijk kloppen 

“Of ik tevreden ben?”, vraagt Thamar 

Henneken. “Absoluut. De overblijf is 

praktisch goed geregeld en de inhoud 

klopt. Het zit allemaal goed in elkaar. Er 

zijn voldoende mensen en als er iets is, 

pakt Kinderstralen dat meteen op. De 

organisatie is bereikbaar, ook voor ou-

ders. En de kinderen? Die vinden het 

vooral fijn dat ze mogen kiezen om bin-

nen of buiten te spelen.” 

“Altijd voldoende mensen; een verademing” 

Thamar Henneken: “De kinderen vinden het fijn dat ze 

mogen kiezen om binnen of buiten te spelen.” 
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 165 leerlingen 

 130 overblijvers 

 Groeiende school 

 Bewuste keuze voor een 

‘echte’ overblijfpauze in 

plaats van continurooster 

Thamar Henneken, 

directeur OBS Voordorp 

 

“De overblijf zit goed in 

elkaar. Er zijn voldoende 

mensen en als er iets is, 

pakt Kinderstralen dat 

meteen op.” 



De kwaliteit van Kinderstralen, 

Lunchen op school 

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 ouders hun mening, 

waarmee we onze kwaliteit voortdurend verbeteren. 

Telefoon: (030) 244 48 99  |  E-mail: los@kinderstralen.nl  | www.kinderstralen.nl 
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