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Huisreglement
Dit huisreglement geldt voor alle scholen waar tussentijdse opvang

de Lunch-Club ouders of leerkrachten inzetten. Dit gebeurt in

wordt geboden en dient als aanvulling op de leveringsvoorwaarden

overleg met de school.

van Korein Groep en Algemene Voorwaarden van de branche
organisatie De Lunch-Club behoudt zich het recht voor per kalenderjaar het Huisreglement aan te passen. Op het moment van
inwerkingtreding van een nieuw Huisreglement komen alle oude
huisreglementen automatisch te vervallen. Hieraan kunnen geen
rechten meer ontleend worden. Indien het Huisreglement wijzigt,
wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Visie de Lunch-Club
Goed georganiseerde tussenschoolse opvang draagt bij aan een
sluitende dagindeling voor kinderen en hun ouders. Doel is dat
kinderen met plezier deelnemen aan de tussenschoolse opvang.
Kinderen moeten rustig hun boterham kunnen eten en onder
goede begeleiding lekker ontspannen kunnen spelen en indien
nodig aandacht en steun krijgen van een bekende volwassene. Van
belang is dat er met alle betrokken partners bij de tussenschoolse
opvang een goede afstemming is over de manier waarop de tussenschoolse opvang ingevuld wordt.

Belangrijke uitgangspunten
- Tussenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen.
- Tussenschoolse opvang is leuk, er is een sfeer waarin kinderen
zich thuis voelen.
- Het belang van het kind staat centraal. Kinderen moeten mogelijkheden krijgen om op te groeien tot zelfstandige individuen.
- Zelfvertrouwen, zelfwaardering en sociale vaardigheden zijn daarbij
belangrijke aspecten.
- De omgeving is belangrijk. Er is behoefte aan plekken voor rustige
en dynamische activiteiten.
- De samenwerkende partijen stemmen het pedagogisch beleid op
elkaar af en stellen een school specifiek pedagogisch werkplan op.

Overblijfkracht-kind ratio
De Lunch-Club streeft naar een ratio van 15 kinderen per overblijfkracht. De Lunch-Club stelt de overblijfgroepen samen, deze kunnen
per dag verschillen. Bij een structureel tekort in de bezetting kan

Teamleider
Per school wordt een teamleider benoemd. Deze kan de verantwoordelijkheid dragen voor de tussenschoolse opvang van meerdere scholen. De teamleider is regelmatig aanwezig tijdens de
lunchpauze en in ieder geval mobiel bereikbaar. Daarnaast is de
teamleider op afspraak aanspreekbaar voor ouders.

Aansturing overblijfkrachten
De teamleider tussenschoolse opvang begeleidt de overblijfkrachten, houdt minimaal eenmaal per jaar een functioneringsgesprek
en is verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding. De teamleider draagt zorg voor het aanmelden van overblijfkrachten voor
trainingen en workshops.

Vragen
Bij vragen en/of problemen dienen ouders/verzorgers zich in eerste
instantie altijd te wenden tot de teamleider tussenschoolse opvang
op de school.

