Regelgeving Tussenschoolse opvang (TSO)
Beste ouders/verzorgers,
Deze brief is bedoeld om u te informeren over de organisatie van de TSO.
Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, neem dan
contact op met de coördinator TSO. Telefonisch te bereiken op nummer
06-45528471
De TSO wordt geregeld en georganiseerd door school zelf.
We bieden tussenschoolse opvang in eigen beheer.
Een team van geschoolde vrijwilligers zorgt ervoor dat onze kinderen
geordend en verzorgd overblijven.
Eten en drinken
Tijdens het overblijven tussen de middag wordt er samen gegeten,
gedronken en gespeeld onder begeleiding van vrijwilligers. Kinderen
nemen zelf hun eten en drinken mee. Uit veiligheidsoverwegingen
wordt er geen heet water geschonken voor cup a soep, noodles e.d.
Aanmelden voor de TSO
Kinderen die nu al staan ingeschreven voor zowel vast als flexibele
opvang, hoeven niet bij aanvang nieuw schooljaar opnieuw aangemeld te
worden. Enkel wijzigingen dient u door te geven. Nieuwkomers kunnen
zich schriftelijk aanmelden via het aanmeldingsformulier (op school te
verkrijgen) of door contact op te nemen met de coördinator TSO.
Aanmelden is eenmalig en gratis. Uw kind blijft automatisch geregistreerd
staan tot het einde van groep 8. Als u de TSO van uw kind eerder wilt
beëindigen dan dient u dit te melden bij de coördinator TSO.
BETALING
Vaste opvang
Als u voor vaste opvang heeft gekozen, dient u ervoor te zorgen dat u
vóór aanvang van het nieuwe schooljaar overblijfbeurten inkoopt.
Overblijfbeurten zijn te koop voor € 22,50 (10 overblijfbeurten), €
56,25 (25 overblijfbeurten) of € 112,50 (50 overblijfbeurten). Dit
bedrag dient overgemaakt te worden op iban-rekeningnummer NL32
RABO 0366 4397 74 van de school onder vermelding van de naam
van uw kind en de groep waarin uw kind zit.
De vrijwilligers registreren, aan het einde van de maand, hoe vaak uw
kind gebruik heeft gemaakt van het overblijven. Dit aantal wordt van het
tegoed aan ingekochte overblijfbeurten afgeschreven. De vrijwilligers
zorgen ervoor dat uw kind, bij nog vier overblijfbeurten tegoed, een
briefje mee naar huis krijgt met daarop de mededeling dat u voor een
inkoop van nieuwe overblijfbeurten dient te zorgen. Het is raadzaam dat
u zelf ook bijhoudt op welke datum uw kind is overgebleven. U kunt dan
altijd controleren of dit klopt met het aantal verbruikte strippen. Bij een
verschil kunt u dan contact opnemen met de coördinator. Wij gaan niet
standaard een overzicht van data meegeven waarop uw kind is
overgebleven.

Indien uw kind driemaal gebruikt heeft gemaakt van de TSO en
wij hebben nog geen betaling (voor overblijfbeurten) ontvangen,
dan kan uw kind helaas niet meer overblijven en dient u zelf voor
opvang te zorgen.
Flexibele opvang
Als uw kind flexibel overblijft dan dient u van tevoren uw kind aan te
melden.
Op telefoonnummer 06-45528471 kunt u een sms sturen of de voicemail
inspreken vóór tien uur ’s ochtends op de dag dat uw kind overblijft. Het
team kan dan rekening houden met de komst van uw kind.
Betalen voor flexibele opvang kan door op de dag dat uw kind overblijft €
2,25 contant (in envelop met naam en klas in het
boterhammentrommeltje) mee te geven. U kunt er ook voor kiezen
overblijfbeurten in te kopen. Deze blijven onbeperkt geldig. Als uw kind
bij ons wordt afgemeld voor de TSO dan wordt het tegoed aan
overblijfbeurten aan u terugbetaald.
AFMELDING
Meld uw kind (indien het zou overblijven) tijdig en in ieder geval
af!
Als u uw kind niet afmeldt terwijl wij wel op uw kind rekenen, gaan we
hem/haar zoeken. Dit betekent dat we u bellen of op andere wijze op
zoek gaan naar uw kind. Dit is voor alle partijen vervelend en is te
voorkomen door uw kind tijdig af te melden.
Gedragsregels
Om het overblijven harmonieus en gedisciplineerd te laten verlopen, zijn
er in overleg met de school gedragsregels opgesteld. Deze worden aan
het begin van het nieuwe schooljaar aan de kinderen uitgedeeld en
besproken. Kinderen die zich niet aan de regels houden, kunnen van het
overblijven worden uitgesloten.
Tot slot
Wij zien erop toe dat het overblijven ontspannen, harmonieus, veilig en
volgens goede regels verloopt, zodat de kinderen weer met frisse energie
aan de middaglessen kunnen beginnen.
Eric Classens, directeur
Jac Driessen, coördinator TSO

