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Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van Het Kofschip, 

 

Betreft: Tussenschoolse opvang 

 

 

Geachte ouder/verzorger, 

 

Tussen de middag kunt u uw kind(eren) laten meedoen aan de overblijf, de tussenschoolse opvang (TSO). Kinderen 

nemen daarvoor zelf hun eten en drinken mee. Bij groep 1 t/m 4 wordt de lunch begeleid door TSO-medewerkers of de 

eigen leerkracht. De TSO-medewerkers begeleiden de kinderen bij het buitenspelen. Zij krijgen hiervoor een 

vrijwilligersvergoeding.  

We werken met een vast team van vrijwilligers en streven naar een vaste medewerker per groep. We bieden TSO-

medewerkers ook scholing aan op het thema ‘overblijven op school’. 

Bij groep 5 t/m 8 eet de leerkracht met de kinderen. De begeleiders van Woest Zuid nemen de kinderen daarna mee 

naar buiten.  

 

Om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang (TSO), kunt u kiezen voor een jaarabonnement of een 

strippenkaart . De betaling van het jaarabonnement en van de strippenkaart vindt vooraf plaats. De TSO kan niet per 

keer betaald worden.  

Als uw kind af en toe overblijft, kunt u kiezen voor een strippenkaart. Deze koopt u via de overblijfcoördinator. 

Als uw kind 1 of meer vaste dagen per week overblijft, is een abonnement verplicht. 

De kosten voor het jaarabonnement zijn het voordeligst en zijn afhankelijk van de hoeveelheid overblijfdagen.  

De strippenkaart kost € 10,- voor 5 keer overblijven (€ 2,00 per dag)  

 

Het jaarabonnement is alleen mogelijk bij het afgeven van een automatische incasso via bijgaande overeenkomst en 

incassoformulier. De automatische incasso vindt 2x per jaar plaats in september en eind januari. 

Jaarlijks wordt het bedrag in overleg met de MR vastgesteld.  

Aan het begin van het schooljaar vult u op een incassoformulier in hoeveel dagen per week u TSO nodig hebt. 

 

Contact 

De TSO-coördinator strippenkaarten voor groep 1 t/m 4 én voor algemene zaken en abonnementen is Astrid Bouquet. 

U kunt haar bereiken via info.hetkofschip@ogamstelland.nl. 

Op de locatie Kon. Wilhelminalaan worden de strippenkaarten tussen de middag verkocht door de leerkracht van uw 

kind. U kunt uw kind daarvoor € 10,00 meegeven. 

 

Het aanmeldformulier vindt u op het Turfstekerspad in het Formulierenbakje bij de keuken en op de Koningin 

Wilhelminalaan boven bij het kantoor van de directeur. U kunt het formulier ook downloaden via onze website 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Astrid Bouquet 

Coördinator TSO Het Kofschip 
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TSO overeenkomst 

Ondergetekende wil zijn/haar kind(eren) gebruik laten maken van de TSO op Het Kofschip. Stilzwijgend wordt deze 

overeenkomst, gedurende de tijd dat uw kind op Het Kofschip naar school gaat, elk schooljaar verlengd. U hoeft bij gelijk 

aantal dagen dus geen nieuw formulier in te vullen. 

 
Verandering van dagen of opzegging kunt u tot 1 maand van te voren schriftelijk aangeven bij Astrid Bouquet, 

coördinator tussen schoolse opvang. Abonnementen die gedurende het schooljaar worden beëindigd worden naar rato 

verrekend. 

 

Tarieven 

Aantal dagen/per week 1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 

€/per jaar per kind € 55,= € 85,= € 115,= € 140,= 

Innen automatische incasso vindt 2x per jaar plaats:     

eind september (tot aan Kerstvakantie) 
eind januari (tot einde schooljaar) 

€ 22,00 
€ 33,00 

€ 34,00 
€ 51,00 

€ 46,00 
€ 69,00 

€ 56,00 
€ 84,00 

 

Aanmelding / Opzeggen: 

Hierbij meld ik mijn zoon/dochter  ......................................................................... Geboortedatum: .......................................  

aan / af voor het overblijven. Mijn kind zit in schooljaar 2020-2021 in groep:  ............................................................  

en maakt per  ................................................................................ (dd-mm-jj)  gebruik van de overblijf. 
 

De dagen waarop het kind elke schoolweek overblijft: 

maandag *) dinsdag *) donderdag *) vrijdag *) Totaal aantal overblijfdagen …………. 

*) doorkruisen op welke dagen NIET wordt overgebleven! 

 

Afspraken:  

Ondergetekende is op de hoogte van de afspraken welke gelden tijdens de TSO en heeft die met zijn/haar kind 

besproken.  

Ondergetekende gaat akkoord dat alleen na (aparte) schriftelijke toestemming van de ouders het kind tijdens de TSO bij 

een vriendje of vriendinnetje mag eten. 

 

Medische bijzonderheden (alleen invullen als de coördinator TSO hiervan op de hoogte moet zijn):  

 ...........................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................  
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Gegevens van de ouders: 

Voornaam/letters:   ............................................................. .................................................................. 

Achternaam:  ............................................................. .................................................................. 

Straat en huisnummer:  ............................................................. .................................................................. 

Postcode:  ............................................................. .................................................................. 

Plaats:  ............................................................. .................................................................. 

Bereikbaar op telefoonnummer:  ............................................................. .................................................................. 

Mobiele telefoon:   ...................... ……………………………………………………………………………. 

 

 

SEPA Euro-incassomachtiging: 

Het Incassant ID van Het Kofschip is: NL46ZZZ412086560000. Op uw bankafschrift ziet u dit nummer staan bij het 

geïncasseerde TSO-termijn. 

 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Het Kofschip om doorlopende incasso-opdrachten 

te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de Tussen schoolse opvang  

en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Het 

Kofschip. 
 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken 

na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

Na inschrijving ontvangt u van Het Kofschip uw machtigingskenmerk. Dit kenmerk wordt bij de incasso vermeldt 

op het bankafschrift. 
 

 

Naam/adres rekeninghouder:  ............................................................................................................................................. 

Woonplaats rekeninghouder:  .......................................................................................... …………………………………… 

IBAN rekeningnr.:  ........................................................................................................................................................................... 

Handtekening:  …………………………………………………………….. Datum:  .................................. 
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