Tussenschoolse Opvang 2016-2017
Daltonschool Het Lover
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u weet, coördineert Nulvier DAS het overblijven (Tussenschoolse opvang/
TSO). NulVier DAS voert in opdracht van basisschool Het Lover inhoudelijk de TSO
uit en bewaakt daarbij de kwaliteitskenmerken. De coördinatie wordt uitgevoerd
door Ria van Bussel in samenwerking met de TSO coördinator.
De TSO vindt plaats binnen de school en wordt begeleid door de TSO coördinator
met minimaal 1 pedagogisch medewerker (meestal 2) en enkele vrijwilligers. Eén
pedagogisch medewerkers zal er altijd bij het Loverveld aanwezig en één
pedagogisch medewerker staat op het schoolplein. We hanteren de wettelijke norm
1 overblijfkracht op 15 kinderen. Naast tijd om rustig een boterham te eten en iets
te drinken, worden er activiteiten aangeboden of kunnen de kinderen vrij spelen.
Natuurlijk kunnen de kinderen ook even rust nemen. De kinderen zorgen zelf voor
hun broodmaaltijd en eventueel fruit. Drinken mag maar verzorgen wij ook in de
vorm van melk, ranja, water of thee voor de oudere kinderen. Snoepgoed, chips etc.
is niet toegestaan tijdens de TSO.
TSO mogelijkheden
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 kunt u uw kind(eren) aanmelden
voor de TSO middels een jaar- of halfjaarabonnement of middels overblijfbonnen.
Het overblijven kost € 2,50 per keer maar u ontvangt een korting bij het afnemen
van abonnementen. Kinderen met een abonnement hoeven geen overblijfbonnen
mee te nemen, wel is het fijn als u uw kind afmeld indien ze een keer niet aanwezig
is. Hiervoor kunt u de TSO brievenbus in de hal gebruiken. Het bedrag is gebaseerd
op het schooljaar 2016-2017 en mochten er minder kinderen gebruik gaan maken
van de TSO en/of mochten er i.v.m. de kwaliteit meer beroepskrachten nodig zijn,
dan kan het zijn dat het bedrag in de loop van het schooljaar wordt aangepast.
Via een eenmalige automatische overschrijving kunt deze abonnementen afnemen.
U kunt uw kind via het bijgevoegd opgaveformulier aanmelden en middels
bijgevoegde machtiging de betaling laten plaats vinden. De verkoop van de
abonnementen vindt plaats op maandag 5 september en dinsdag 6 september 2016
tussen 8.15 uur en 9.30 uur en op maandag 13 februari en dinsdag 14 februari
2017.
Schooljaar 2016-2017 heeft 39 schoolweken. De verrekening van de abonnementen
ziet er als volgt uit, hierbij zijn de vakantieweken niet meegerekend en ook de
feestdagen zijn er al afgeteld:
1. Jaarabonnement (39 schoolweken is minus vakantie weken);
U ontvangt een korting van 10%
Berekend van week 36 - 2016 t/m week 28 - 2017
1 dag in de week TSO=1x39x € 2,50=€ 97,50 – 10% = € 87,75 per kind
2 dagen in de week TSO= 2x39x € 2,50==€ 195,00 – 10% = € 175,50 per kind
3 dagen in de week TSO= 3x39x € 2,50==€ 292,50 – 10% = € 263,25 per kind

LET OP: Een maandag jaarabonnement is minus € 4,50, dit ivm 2e Paasdag en 2e
pinksterdag.
LET OP: Een donderdag jaarabonnement is minus € 2,25, dit Hemelvaartsdag 25
mei 2017 in het tweede halfjaar.
2.

Eerste halfjaarabonnement (20 schoolweken)
1ste halfjaarabonnement berekend van:
week 36 - 2016 t/m week 6 - 2017
1 dag in de week TSO=1x20x € 2,50=€ 50,00 – 5% = € 47,50 per kind
2 dagen in de week TSO= 2x20x € 2,50==€ 100,00 – 5% = € 95,00 per kind
3 dagen in de week TSO= 3x20x € 2,50==€ 150,00 – 5% = € 142,50 per kind
Tweede halfjaarabonnement (19 schoolweken):
1ste halfjaarabonnement berekend van:
week 7 - 2017 t/m week 28 - 2017
1 dag in de week TSO=1x19x € 2,50=€ 47,50 – 5% = € 45,10 per kind
2 dagen in de week TSO= 2x19x € 2,50==€ 95,00 – 5% = € 90,25 per kind
3 dagen in de week TSO= 3x19x € 2,50==€ 142,50 – 5% = € 135,35 per kind
LET OP:
Een ‘maandag’ abonnement is minus € 4,70, ivm 2e Paasdag en
2e pinksterdag, dit geldt alléén voor het tweede halfjaarabonnement.
LET OP:
Een ‘donderdag’ abonnement is minus € 2,35, ivm Hemelvaart (25 mei
2017, dit geldt alléén voor het tweede halfjaarabonnement.
In week 7 - 2017 vindt de nieuwe verkoop voor het 2de halfjaarabonnement
plaats. (zie elders in deze brief)

Wanneer u een jaarabonnement of halfjaarabonnement koopt, hoeft u geen
overblijfbonnetjes mee te geven aan uw kinderen en u ontvangt een korting!
Via een eenmalige automatische overschrijving kunt deze abonnementen afnemen.
Mocht uw kind om een bepaalde reden niet naar de TSO komen dan kunt u dat
telefonisch of via de mail aan ons doorgeven.
3.
Kopen van een strippenkaart
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een strippenkaart te kopen mocht uw kind
bijv. incidenteel overblijven. Er zijn strippenkaarten met 3 of 15 bonnen.
De strippenkaart met 3 bonnen kost € 7,50
De strippenkaart met 15 bonnen kost € 37,50
Het overblijven kost € 2,50 euro per keer (dus geen korting).
Indien u gebruik gaat maken van de overblijfbonnen, willen we u verzoeken om de
overblijfbonnetjes ingevuld (met achternaam) in de TSO brievenbus in de hal van
de school te deponeren voor 11.00 uur. De TSO coördinator haalt de bonnetjes op
en zorgt voor de aanwezigheid van voldoende overblijfkrachten.
Na het inleveren van een eenmalige automatische incasso worden de
overblijfbonnetjes (vellen) in een gesloten envelop aan u of aan uw kind meegegeven
of aan u overhandigd na overleg. Indien ouders vergeten om een overblijfkaartje mee
te geven en het kind moet wel overblijven, zal er een brief aan het kind worden
meegegeven waarin staat dat ouders de volgende keer een extra overblijfbonnetje
moeten meenemen. De TSO coördinator registreert de aanwezigheid van de
kinderen in de TSO map.

Aanmelding
Middels bijgaand formulieren kunt u aan ons kenbaar maken hoe het overblijven
van uw kind(eren) voor het schooljaar 2016-2017 eruit gaat zien. Tevens wordt dit
formulier gezien als de toestemming voor het incasseren van de verschuldigde
overblijfgelden. Wij willen u erop wijzen dat wij nooit meer dan het verschuldigde
bedrag kunnen incasseren en dat u altijd in de gelegenheid bent om het
afgeschreven bedrag binnen 30 dagen te laten storneren. U kunt het formulier
opsturen deponeren in de TSO brievenbus op school, of mailen naar das@nulvier.nl
Het bedrag wordt door PRODAS geïncasseerd. Het jaarabonnement en de
overblijfbonnen worden in 1 keer van uw bankrekening afgeschreven. Aangezien u
nu uw kind wel al kunt aanmelden maar de TSO pas in gaat met ingang van het
nieuwe schooljaar zal het bedrag rond eind september 2016 afgeschreven worden
van uw rekening. Mocht er tussentijds een wijziging plaatsvinden ten aanzien van
uw aanmelding dan kunt u dat via de mail kenbaar maken en zal de automatische
incasso in overleg met u aangepast worden.
Vragen, afmelden, ruildagen doorgeven e.d.:
Bij vragen of voor de aanvraag nieuwe overblijfbonnen, bij afmeldingen en/of
ruildagen e.d. kunt u gebruik maken van de witte TSO brievenbus in de hal van de
school bij de balie van de administratie. Iedere TSO dag wordt deze brievenbus rond
11.30 uur verwerkt. Bij vragen kunt u contact opnemen via mail
tso.hetlover@prodas.nl of met Ria v Bussel, dasbso@nulvier.nl of 06.20434620
Overblijfkrachten
Mocht u geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger bij de TSO te willen werken, dan kunt
u contact opnamen met Ria van Bussel, dasbso@nulvier.nl
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet;
Roosje Verhees, Vestigingsmanager NulVier DAS
Ria van Bussel, TSO en BSO coördinator NulVier DAS

