
Basisschool St. Michiel in Schalkwijk 
kiest voor Lunchen op school 

Rita Gerritse is directeur van basis-

school St. Michiel in Schalkwijk, 

Utrecht en werkt al jaren met Lun-

chen op school, onderdeel van Kin-

dersstralen. Zij is vooral tevreden over 

de goede samenwerking. Overleglijnen 

zijn kort en direct, wat leidt tot dui-

delijkheid en een prettige sfeer voor 

iedereen. 

 

Duidelijkheid 

Rita Gerritse vertelt: “Vanaf het begin 

is de relatie met Lunchen op school 

goed. We hebben heel geregeld con-

tact en houden elkaar goed op de 

hoogte. Samen met een ouderpanel 

hebben we pedagogische zaken vast-

gelegd die wij met elkaar belangrijk 

vinden, zoals rust tijdens 

het eten en aandacht voor 

gezond eten en (minder) 

snoepen. Zo trekken we 

met elkaar één lijn.” 

 

Tso en bso 

Inmiddels blijven steeds 

meer kinderen over. Door 

mond-tot-mondreclame, 

maar zeker ook door de 

enthousiaste verhalen van 

de kinderen over leuk speelgoed, pan-

nenkoeken eten en t-shirts beschilderen. 

Kinderstralen verzorgt ook de naschoolse 

opvang voor kinderen uit Schalkwijk en 

omgeving, zoals ’t Goy en Houten. 

 

Rust 

Wat is nu de meerwaarde voor de 

school? Rita Gerritse: “De samenwerking 

met Lunchen op school geeft een enor-

me rust. Zij regelen alles voor de over-

blijf: de financiën, voldoende Overblijf 

Medewerkers, aanwezigheid van 

kinderen, extra activiteiten. We hebben 

in Lunchen op school een deskundige 

partij die de school veel werk uit handen 

neemt zonder het contact te verliezen.” 

“Korte lijnen, duidelijkheid en goede samenwerking” 

Directeur Rita Gerritse: “Als ik zie hoe de kinderen spelen en plezier heb-

ben, dan weet ik dat ze het naar hun zin hebben.” 

Basisschool St. Michiel, 

Schalkwijk 

 

 Katholieke basisschool 

 Tso en bso 

Rita Gerritse, 

Directeur: 

 

“De samenwerking met 

Lunchen op school geeft 

de school een enorme 

rust. Zij regelen alles 

voor de overblijf en de 

naschoolse opvang.” 



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 ouder(s)/verzorger(s) 

hun mening, waarmee we onze kwaliteit voortdurend verbeteren. 
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