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Tussenschoolse opvang
Algemeen
Ook dit jaar willen we weer als school de tso aanbieden. We willen wel graag middels dit formulier
een inventarisatie doen voor wat betreft het gebruik van de tso. Daarnaast zijn we op zoek naar
enthousiaste ouders die zich willen inzetten voor de tso, om zo samen de schouders eronder te
zetten. We willen graag dat de prijzen laag blijven. Zodat tso voor iedereen haalbaar is. Daar bent u
echt voor nodig. Maar natuurlijk is school nog steeds eindverantwoordelijk. Help je mee om voor
onze kinderen een goede tijd tussen de middag te bieden?

Vast abonnement
Mijn kind gaat op vaste dagen gebruik maken van de tso, geef hieronder aan op welke dagen en voor
welk kind u een vast abonnement wilt afsluiten:
Naam kind:
1.

Groep:

Welke dag(en): (kruis aan)

Opmerkingen:

Ma

Di

Do

Vr

Ma

Di

Do

Vr

Ma

Di

Do

Vr

Ma

Di

Do

Vr

2.

3.

4.

LEVER DIT BLAD NA HET INVULLEN IN BIJ DE GROEPSLEERKRACHT.

Strippenkaart
Mijn kind gaat incidenteel gebruik maken van de tso:
U koopt een strippenkaart via Annebel Troost en/of Tessa Werkman (door te mailen kan u deze
aanvragen). U ontvangt een factuur hiervoor via de mail namens de administratie van De Schakel. De
strippenkaart wordt meteen uitgereikt de volgende schooldag via de leerkracht of via Annebel
Troost. Vanaf dat moment kan uw kind incidenteel aansluiten bij de tso. De leerkracht zal de
strippenkaart afstrepen, bij een volle strippenkaart zal er weer een nieuwe strippenkaart moeten
worden aangevraagd. U bent zelf verantwoordelijk voor het monitoren van de hoeveelheid
openstaande strippen. Met een volle strippenkaart kan er geen deel worden genomen aan de tso.

Prijzen
De volgende prijzen zullen in het leerjaar 2019 – 2020 worden gerekend voor de tso abonnementen:
Vast abonnement

€ 25,00 euro per schooljaar.
Per kind gerekend:
1 dag = € 25,00 per jaar
2 dagen = € 50,00 per jaar
3 dagen = € 75,00 per jaar
4 dagen = € 120,00 per jaar

Strippenkaart – 20 strippen

€ 20,00 per strippenkaart
(20 dagen)

Strippenkaart – 40 strippen

€ 40,00 (40 dagen)

Betaling geschiedt in 1x aan
het begin van het schooljaar te
zijn voldaan via de dan
ontvangen factuur.

Het volledige bedrag moet zijn
betaald na het verkrijgen van
de strippenkaart via de dan te
ontvangen factuur.
Het volledige bedrag moet zijn
betaald na het verkrijgen van
de strippenkaart via de dan te
ontvangen factuur.

Helpen bij de tso:
Vind je het belangrijk dat je kind(eren) fijn en verantwoord over kunnen blijven tussen 12:15 en
13:00. Sta je ervoor open om met ons mee te denken hoe we de tso kunnen blijven verbeteren. Meld
je dan nu aan op de volgende pagina.
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Tussenschoolse opvang
Vast helpen bij de tso:
Wil je ons vast komen versterken in het tso team. Geef je dan nu op (ook als u vorig schooljaar heeft
meegedraaid, graag even opnieuw invullen) Kan jezelf niet denk dan aan opa’s/ oma’s/ oppas, buurvrouwen
het maakt niet uit iedereen is welkom! Lever dit blad in bij de groepsleerkracht van uw kind. Dit zodat we
contact kunnen opnemen.
Uw voornaam + achternaam:
Uw telefoonnummer:
Uw mailadres:
Voorkeur groepen: groep 1-2 / 3-8
Welke dag(en) bent u in de gelegenheid om vast mee te draaien met de tso (12:15-13:00)?
Ma

Di

Do

Vr

U ontvangt per dag die u meedraait €5,00 per keer. Dit zal per kwartaal worden uitbetaald via de administratie
van De Schakel. Uw eigen kind(eren) ontvangen een dag in mindering per dag dat u in de gelegenheid bent zelf
te helpen op hun abonnement. Bij een strippenkaart zal deze dag niet worden afgestempeld als beurt door de
leerkracht.

Incidenteel helpen bij de tso:
Bent u in de gelegenheid om in incidenteel in geval van ziekte of afwezigheid van vaste tso ouders in te vallen?
Vul dan hieronder uw gegevens in. Dan wordt u aan onze flexpool ingedeeld voor de tso.
Uw voornaam + achternaam:
Uw telefoonnummer:
Uw mailadres:
Voorkeur groepen: groep 1-2 / 3-8
Welke dagen bent u in de gelegenheid om incidenteel mee te draaien met de tso (12:15-13:00)?
Ma

Di

Do

Vr

Niet
bekend

U ontvangt per dag die u incidenteel meedraait €5,00 per keer. Dit zal per kwartaal worden uitbetaald via de
administratie van De Schakel.
Lever dit formulier in bij de groepsleerkracht van uw kind, deze zal worden verwerkt waarna we contact met u
opnemen. Hartelijk bedankt tot zover en bedankt voor uw bijdrage!
Namens de tso commissie
Annebel Troost
Tessa Werkman
Menno van de Merwe (menno.vandemerwe@florion.nl)

LEVER DIT BLAD NA HET INVULLEN IN BIJ DE GROEPSLEERKRACHT.

