Tussenschoolse Opvang
De TSO wordt door de school in eigen beheer geregeld en georganiseerd.
Een team van geschoolde vrijwilligers zorgt ervoor dat uw kinderen geordend, veilig en verzorgd
overblijven.
Aanmelden voor de TSO
Nieuwkomers kunnen zich schriftelijk aanmelden via het aanmeldingsformulier. Dit is op school te
verkrijgen of te downloaden via de schoolsite www.aandevijver.fortior.nl
Aanmelden is eenmalig en gratis. Uw kind blijft automatisch geregistreerd staan tot het einde van
groep 8. Aanmelden voor het overblijven en wijzigingen dient u door te geven via
ouderportaal. Voor vaste opvang kunt u de dagen aantippen van de week. Dit vindt u bij de
puntjes rechts bovenaan op de 'pagina’ van het menu. De aangetipte
dagen worden automatisch doorgevoerd, het hele jaar rond, op deze vaste dagen dat we school
hebben. Als u de TSO van uw kind (eerder) wilt beëindigen dan kunt u dit ook doorgeven via
ouderportaal door de vaste opvang ‘uit te vinken'.
Afmelding
Meld uw kind tijdig af indien het niet kan overblijven! 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.
Wat betekent tijdig afmelden:
Bij vaste opvang: U dient uw kind vóór 24.00 uur de dag ervoor af te melden via
ouderportaal. Ná 24.00 uur, zonder afmelding, en uw kind blijkt niet te komen, geldt dit toch als
een overblijfbeurt! Mocht het op de dag zelf plotseling zijn dat uw kind ziek is, kunt u de afmelding
bij uitzondering aan de leerkracht doorgeven, die het dan aan het TSO-team doorgeeft. Na de
afmelding in die week dient u bij de vaste opvang uw kind wel weer voor de week
erna opnieuw aan te melden door de dag(en) opnieuw aan te tippen bij de vaste opvang in de
weekkalender.
Aanmelding
Bij flexibele opvang: U dient uw kind op de dag dat uw kind overblijft de dag
tevoren vóór 24.00 uur aangemeld te hebben via ouderportaal. Dit is belangrijk om het
TSO-team organisatorisch optimaal op sterkte te hebben.
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 (liever geen
snoep). Wij zien erop toe dat het overblijven ontspannen, harmonieus, veilig en volgens goede
regels verloopt. Zo kunnen de kinderen weer met frisse energie aan de middaglessen beginnen.
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 met de
kinderen doorgenomen. Kinderen die zich bij voortduring niet aan de regels houden, kunnen van
het overblijven worden uitgesloten.
Kosten overblijven: 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 0366439774 van TSOschool aan de Vijver onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin uw
kind zit. De vrijwilligers zorgen ervoor dat uw kind, bij nog vier overblijfbeurten te goed, een
briefje mee naar huis krijgt met daarop de mededeling dat u voor 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
overblijfbeurten. 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 de 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 via ouderportaal vóór
24.00 uur de dag voorafgaande van de dag dat uw kind overblijft. Let op, ook bij flexibele opvang
dient u te zorgen dat u deze overblijfbeurt(en) a € 2,25 inkoopt op rekeningnummer
NL32 RABO 0366439774 van de TSO-school aan de Vijver onder vermelding van de naam van
uw kind en de groep. Ingekochte beurten blijven onbeperkt geldig. Als uw kind voortijdig stopt
met de TSO dan wordt het tegoed aan overblijfbeurten aan u terugbetaald.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de coördinator TSO.

Jac Driessen: Coördinator TSO - 06-23143201

