
TSO Westerparkschool 

Een nieuw  schooljaar betekent een frisse start en een goed moment om ons aan u voorstellen. Dat 

doen we als TSO-bestuur van de stichting TSO Westerparkschool en de TSO-vrijwilligers graag. 

 

De TSO vrijwilligers 

Alle groepen hebben vaste vrijwilligers voor het overblijven. Binnenkort zal bij iedere groep meer 

informatie komen te hangen over de vrijwilligers van de groep. Hierbij in ieder geval alvast een foto 

met iedereen en de namen per groep. Ook hebben allebei de locaties een TSO-coördinator. Die zijn 

iedere dag op school aanwezig om de dagelijkse gang van zaken van de TSO te begeleiden. De 

coördinatoren zijn ook het contact met de ouders mocht er een keer iets zijn gebeurd tijdens de TSO.  

 

 
 

Plein Coordinator: Tülin 
Ozdemir 

Van Hall Coordinatoren: Priene 
Schaap en Mona Boubkiri 

Cora van Berlo 1-2A Mennouch Lachkar 
Faouzia Lakdime  

1-2E 
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1-2F 
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4H 
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Latifa Baoumzaoud 

5p Naïma Labboui 
Mona Boubkiri 

5H 

Doorche Pengel-Atma 6p Mariam el Jafoufi 
Dahbia Bouyachfar  

6H 

Bouchra Manar 7p Saloua Kadaoui 
Mandip Kaur  

7H 

Zohre Sener 
Yasmin Ceyhan 

inval Daan Arbeek 8H 

  Charifa Moussa  
Soumaya Ahdach  
Lamya Belhadj 

inval 



Het TSO-bestuur van de stichting TSO-Westerparkschool 

In december 2016 is het TSO-bestuur op verzoek van de directie van de Westerparkschool gevormd. 

De Stichting TSO Westerparkschool is verantwoordelijk voor de uitvoering van de financiële 

administratie van de TSO. Het doel van de Stichting is een bijdrage te leveren aan de plezierig, 

ontspannen en sociaal- en fysiek veilige overblijf van uw kind(eren).  Voor verdere doelstellingen of 

waarden die de stichting hanteert, verwijzen we u graag naar het TSO-beleid van de 

Westerparkschool. Ook in de Stichtingsacte is de doelstelling van de stichting verwoord.  

Als TSO-bestuur werken we samen met de directie van de school en met de medezeggenschapsraad. 

Ook hebben we regelmatig contact met de overblijf coördinatoren. De doelstelling van de stichting 

sluit aan bij de speerpunten van het Vreedzame schoolprogramma. 

De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren: 
- op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan 
- op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen 
- constructief conflicten op te lossen 
- verantwoordelijkheden te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 
- open te staan voor verschillen tussen mensen 

 
Voor meer informatie zie: www.devreedzameschool.nl 
 
Wat is ons programma voor 2017/2018 
Het programma van het bestuur is erop gericht om de school (directie) te ondersteunen en te 
adviseren over het beleid en invulling van de TSO. Deze activiteiten dragen bij tot advisering.  OM dit 
te kunnen doen hebben we voor de zomer een brainstorm gehouden met ouders en overblijf-
vrijwilligers om ideeën te horen voor verbeteringen en wat er leeft rondom de overblijf. Naar 
aanleiding van die brainstorm en alle ideeën wil het bestuur nu een goede inventarisatie maken zodat 
we een helder beeld krijgen van de dingen die goed gaan en de zaken die verbetering nodig hebben. 
Ook wil het bestuur werken aan ‘de ideale TSO pauze’. Hiervoor willen we verder in gesprek met; de 
ouders, de kinderen, de vrijwilligers, de directie, de MR en de externe coach om een inventarisatie te 
maken van wat zij onder ‘kwaliteit’ verstaan. Tegelijktijdig maken we ook een inventarisatie van de 
speelmaterialen en eventuele behoeftes daarin. De TSO administratie wordt ook elke maand 
geëvalueerd en bijgeschaafd. En wordt gekeken naar de klachten procedure en communicatie met de 
ouders.  

 
Wie zijn de leden van het TSO-bestuur ? 
De leden van het TSO-bestuur zijn allemaal ouders van beide locaties. Op dit moment zijn we met z’n 
vieren. Mocht iemand het heel leuk vinden om ook mee te draaien in het bestuur dan kunt u dat 
uiteraard bij ons kenbaar maken. We stellen ons even voor! 
 
Voorzitter: Erika Kennedy  

Als Amerikaanse, opgegroeid in Zwitserland in een muzikaal gezin, ben ik gewend 
tussen verschillende culturen en werelden te bewegen. Inmiddels woon ik ruim 
25 jaar in Amsterdam en ben ik moeder van Benjamin Visser in groep 6H. Na 15 
jaar ervaring in musea en culturele instanties ben ik nu Personal Branding coach 
& trainer. Daarnaast ben ik in de leer om Yin Yoga docent te worden en draai ik 
plaatjes in het Concertgebouw. Ik ben betrokken geraakt bij de TSO omdat ik 
geloof dat een goede pauze essentieel is voor een gezond leerklimaat. Daar 

gebeurt alles op sociaal vlak. Eten, drinken, wie met wie mag spelen, in feite wordt een groot deel van 
wat wij als 'cultuur' ervaren, bepaald tijdens de pauze. Daarom is het belangrijk dat alle kinderen zich 
dan vrij voelen en in een fijn omgeving zijn.  



 
Penningmeester: Sasja Tollenaar 

Ik ben de moeder van Anna Cramer uit groep 5P en verder ben ik in het dagelijkse 

leven werkzaam in de financiële dienstverlening. Al geruime tijd geleden heb ik de 

opleiding tot Register Accountant afgerond en op dit moment volg ik een opleiding 

Verandermanagement. Ik vind het belangrijk dat kinderen die tussen de middag op 

school overblijven in alle rust hun boterhammen kunnen opeten, daarbij de tijd 

hebben om te ontspannen en vooral veel plezier hebben met elkaar. Een goed 

geregelde TSO is daarbij van belang. Het brengt rust in de groepen en zorgt voor tevreden leerlingen, 

ouders en leerkrachten. Om dit te bereiken zet ik mij graag in voor de Stichting TSO 

Westerparkschool. 

 

Secretaris: Charlotte Henrikson 

 Ik ben moeder van Midas de Heer in groep 6H. Geboren ben ik in Zweden maar 

opgegroeid in Duitsland. Nu woon ik al 17 jaar in het mooie, drukke Amsterdam. Mijn 

achtergrond is beeldende kunst. Op dit moment werk ik als pedagogisch medewerker en 

volg een opleiding energetische therapie. Graag wil ik bijdragen en voor kinderen 

opkomen. Het overblijfuurtje biedt ruimte voor vrij spel buiten waardoor de kinderen op 

een natuurlijke manier oefenen en leren met elkaar om te gaan. Belangrijk vind ik een omgeving creëren 

die het zelfvertrouwen van kinderen voedt zodat ze sterk in het leven kunnen staan. Vervolgens kunnen 

zij met hun individuele talenten bijdragen aan een gezonde samenleving.  

 

Lid: Henrike Branderhorst 

Ik ben de moeder van Raf en Dex Branderhorst uit  de groepen 7H en 5H. Voordat ik 

in het TSO-bestuur mee ging doen ben ik altijd klassen- en leesmoeder geweest bij Raf 

en later bij Dex. Maar toen de oproep kwam voor bestuursleden van de TSO heb ik me 

daar eigenlijk direct voor opgegeven. Ik vind het belangrijk dat overblijven leuk is en 

de kinderen een rustmoment hebben op de dag. Zelf had ik vroeger geen overblijf, dat 

bestond bij ons nog niet. Nu is het iets heel gewoons voor veel kinderen, en draag ik er graag mijn 

steentje aan bij dat het een prettig moment van de dag kan zijn.  In het dagelijks leven werk ik bij een 

groot advies- en ingenieursbureau. En ben ik vooral bezig met vraagstukken op het gebied van water, 

milieu en ruimtelijke ontwikkeling. 

  

Hoe kunt u ons bereiken 

 

U kunt ons bereiken via  

Emailadres: tsowesterparkschool@gmail.com 

Postadres: TSO-bestuur Westerparkschool, Van Hogendorpplein 11, 1051 AX Amsterdam 

Of u kunt ons natuurlijk ook altijd aanspreken op school. 

 

We gaan samen voor een plezierig en ontspannen jaar! 

Erika, Charlott, Sasja, Henrike 


