
           
 

TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO); 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Op 4 dagen in de week verzorgen wij zelf de TSO binnen de St. Jozefschool. Per dag zijn er 6 

vrijwillige medewerkers aanwezig. Alle medewerkers krijgen hier een vrijwilligers vergoeding voor. Een 

aantal keer per jaar hebben de medewerkers overleg en thema avonden om een goed team te vormen en 

aan de eisen van de overheid te voldoen. 

 

Hoe aanmelden voor tso; 

Via de aanmeldings brief kunt u aangeven wanneer uw kind(eren) gebruik wil(len) maken van de tso. 

- Als uw kind(eren) op vaste dagen gebruik maakt(en) van de tso dan kan u een  abonnement 

nemen. Dit vraagt u aan voor onbepaalde tijd. Als er wijzigingen zijn kan kunt u dat (liefst via 

de mail) doorgeven. Zonder bericht gaat het abonnement door totdat uw kind van school gaat. 

Wilt u het abonnement stop zetten dan horen we dat graag een maand van te voren. 

- Als uw kind(eren) onregelmatig overblijven kunt u gebruik maken van een strippenkaart. Als er 

bijzonderheden voor uw kind zijn dan kunt u het aanmeldingsformulier invullen zodat wij 

hiervan op de hoogte zijn. Deze strippenkaart is per kind. (Dus niet 1 kaart voor het hele gezin, 

omdat kinderen op verschillende plekken overblijven) Deze kaart kunt u per 10 strippen kopen 

op maandagochtend om 08.30 uur in de gemeenschapsruimte. De strippenkaarten blijven 

onbeperkt geldig. De strippenkaart moet uw kind zelf bij zich hebben, b.v. in een zakje in de 

broodtrommel. Is de strippenkaart bijna vol, dan krijgt uw kind een briefje mee naar huis met 

deze mededeling zodat u op tijd een nieuwe kunt kopen. De oudere kinderen kunnen dit zelf 

doorgeven. 

 

De leerkrachten hebben een tso lijst waarop ze invullen welke kinderen gebruik maken van de tso. 

Kinderen met een abonnement worden op de lijst al ingevuld. Deze lijst is ook voor noodgevallen (bv 

brand) zodat we kunnen zien of alle kinderen veilig zijn. Deze lijst krijgen de medewerkers. Naar 

aanleiding van die lijst kunnen zij de stempels op de strippenkaarten zetten. 

 

De prijs voor tso; 

De prijs voor het gebruik maken van de tso is al jaren hetzelfde. Draait u als ouder mee in het tso 

rooster dan hoeft u op de dag dat u aanwezig bent niet te betalen voor uw kind(eren). 

De kosten zijn € 1, - per kind per dag met een abonnement en € 1,10 per kind per dag met een 

strippenkaart. 

 

Heeft u nog vragen dan horen wij dat graag. U kunt dan contact opnemen met de tso-coördinator, Karin 

van Wee.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

De tso-commissie; 

Annelies Hilhorst (leerkracht) 

Sander Tolboom (bestuur) 

Karin van Wee (coördinator; Mail: karinvanwee@hotmail.com of Tel: 0342-451717) 


