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Betreft: Bijlage aanmeldformulier tussenschoolse opvang (overblijf) 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

De school stelt de ouders in de gelegenheid om hun kind(eren) te laten overblijven op 

school. Het overblijfuur is van 12.00 uur tot 13.00 uur.  Gecertificeerde overblijfouders 

verzorgen de overblijf en worden aangestuurd door de overblijfcoördinator: 

Angelique Boer: Tel. 0527-262977/06-19826740 of per mail: daboer75@hetnet.nl    

De overblijf coördinator is het aanspreekpunt voor de ouders indien er vragen rondom de 

(mogelijkheden van) overblijf zijn en voor het aanmelden voor (incidentele) overblijf.  

 

Bij incidentele overblijf (bijv. bij plotselinge calamiteiten) moet ten allen tijde: 

 De overblijf coördinator gebeld / gemaild worden 

 Een aanmeldformulier worden ingevuld  

 Een strippenkaart worden aangeschaft.  

De overblijf coördinator onderhoudt contact met de directie over het reilen en zeilen van 

de overblijfregeling. De financiën van de overblijf is in handen van de administratieve 

medewerker, mw. Annet Oosting (donderdag bereikbaar van 8.30-12.00 uur). 

 

Ouders die gebruik willen maken van de TSO vullen het aanmeldformulier in.  

Deze aanmeldformulieren zijn op school verkrijgbaar bij de directie.  

Het aanmeldformulier heeft verschillende opties:  

 Abonnementsvorm voor structurele overblijf: LET OP: er kunnen meerdere 

kinderen op één aanmeldformulier! U geeft aan hoeveel keer per week uw 

kind (eren) gebruik gaat maken van de overblijf en op welke dag(en). U betaalt 

vooruit voor de hele periode (september t/m juli) op basis van 40 schoolweken 

(exclusief vakanties). Het tarief is € 1,25 per kind per keer. U heeft de 

mogelijkheid om ineens te betalen voor het hele jaar of in 2 termijnen bij 

bedragen vanaf € 100,00 (september en januari). Halverwege het schooljaar kan 

de frequentie van het aantal keren overblijven naar beneden desgewenst worden 

bijgesteld en daarmee het abonnement aangepast. Verrekening vindt vervolgens 

plaats. 

 Incidentele overblijf: LET OP: per kind één aanmeldformulier invullen! Kosten 

€ 2,50 per kind per keer. Ouders die gebruik willen maken van incidentele 

overblijf (bij calamiteiten of naast een abonnement), schaffen per kind een 

knipkaart aan van € 25,00 waarvoor 10 keer kan worden overgebleven. Voor twee 

kinderen schaft u dus 2 knipkaarten à € 25,00 per stuk aan. Er wordt geen 

contant geld meer geïnd op school! 

De knipkaart is gedurende de hele schoolloopbaan geldig en blijft op school. Is de 

knipkaart vol dan wordt u d.m.v. een briefje hiervan op de hoogte gesteld en kunt 

u het geld overmaken, waardoor uw kind weer kan overblijven. Bij het verlaten 

van de school wordt het tegoed van een knipkaart terugbetaald aan de ouders.  

 

LET WEL: Er kan pas worden overgebleven als er is betaald. Niet betalen betekent NIET 

overblijven totdat betaald is (uitzonderingen daar gelaten). 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de overblijf coördinator, Angelique Boer. 

 

Met vriendelijke groet, 

Henri Romkes (directeur) 
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