
 
 

Functieomschrijving – coördinator Tussenschoolse Opvang (TSO) 

Voor een basisschool in Nijmegen zoeken wij een coördinator die het overblijven in 
goede banen leidt. 

 

De coördinator voert de volgende taken uit: 
 

• Draagt zorg voor het optimaal functioneren van de voorziening voor tussenschoolse 
opvang (deze valt niet onder de Wet op de Kinderopvang); werkt, indien nodig, mee 
als TSO-kracht. 

• Coördineert en stuurt een team van vrijwilligers aan en is ten einde verantwoordelijk. 

• Begeleidt TSO krachten en evt. stagiaires ten aanzien van hun dagelijkse 
werkzaamheden en hun stageperiode. 

• Draagt mede zorg voor de werving van TSO-krachten, neemt TSO-krachten aan, stelt 
de werkplanning op en draagt zorg voor de personeelsadministratie van de 
vrijwilligers conform de hieromtrent vastgestelde richtlijnen en procedures; 

• Handelt aanvragen af voor incidenteel overblijven conform de daarvoor vastgestelde 
richtlijnen. 

• Voert één keer per schooljaar voortgangsgesprekken met de vrijwilligers op de 
locatie. 

• Heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de door de tussenschoolse opvang in 
gebruik zijnde accommodaties, inventaris en spelmaterialen. 

• Is het eerste aanspreekpunt voor ouders /verzorgers/leerkrachten/ 
leerlingencoördinator. 

• Woont indien nodig vergaderingen bij van school. 

• Beheert het school gebonden budget, waaronder tevens het beheer van de kas valt. 

• Voert regelmatig overleg met de directeur en de andere coördinatoren van 
deelnemende scholen. 

• Neemt deel aan de in een schooljaar geplande trainingen/intervisiebijeenkomsten 
voor de coördinatoren van stichting SOOS. 

• Stuurt, in samenspraak met school, een nieuwsbrief uit naar ouders over de TSO. 
 
Wat bieden wij? 

 

• Salarisindicatie €445,- euro per maand op basis van schaal 9 trede 21 – 7 uur per 

week 

• Een eigen team 

• Intervisie met collega's 

• Scholing en trainingen 

• Werkdagen: ma-di-do, tussen de middag 

• Aangesloten bij de CAO Kinderopvang 

• Inbreng van eigen ideeën tijdens het overblijven 
 
Spreekt het bovenstaande u aan, schrijf dan een korte motivatiebrief met cv en stuur deze 
naar Ilse de Bokx, directeur Stichting SOOS. Zij is bereikbaar via 
ilse.debokx@stichtingsoos.nl of 06-10933993. 
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