
Contract overblijf       2020-2021 
 

 

Beste ouders, 

Vanzelfsprekend kunt u uw kind(eren) weer opgeven voor de Tussen Schoolse Opvang (TSO, oftewel 

het ‘overblijven’).  

Hiervoor dient u uw kind(eren) op te geven via Schoudercom. Via de ‘groene menu knop’ en via ‘Mijn 
gegevens’ rechtsboven kunt u bij het overblijfschema komen. Hier geeft u aan welke vaste dagen uw 
kind van de TSO gebruik gaat maken. Dit moet u ook doen als er geen gebruik wordt gemaakt van 

vaste dagen, u vinkt dan echter geen dagen aan. 

 

Als uw kind(eren) voor het eerst gebruik gaan maken van de overblijf of als er iets veranderd in de 

vaste dagen dient u dit contract in te leveren (één contract per gezin).  

Het is niet mogelijk om te ruilen van dagen. U neemt een contract af voor 1 of 2 of 3 of 4 vaste dagen 

in de week. Bij minder dan 4 vaste dagen is het mogelijk om incidenteel, buiten de vaste dagen, over 

te blijven, dit dient u in Schoudercom aan te geven, uiterlijk op de dag zelf voor 10:00 uur. De kosten 

voor deze extra dagen bedragen € 1,90 per dag per kind.  

Wijze van betalen: 

Halverwege september ontvangt u via SchouderCom een betaalverzoek, daarin heeft u twee 

keuzes. 

1. U kunt  het gehele bedrag, gebaseerd op de vaste dagen vooraf in één keer te betalen.                                      

 

2. Of u betaald de vaste dagen in 9 termijnen, steeds voor de eerste van de maand. U krijgt 

telkens halverwege de maand een betaalverzoek (herinnering) om de komende maand te 

betalen.  

Voor de incidentele dagen krijgt u maandelijks achteraf een apart betaalverzoek.  

Betalen kan middels iDeal. We vragen u om binnen 2 weken te betalen. Indien u niet binnen 2 

weken heeft betaald stuurt de school één maal een reminder. U krijgt dan nog 1 week om te 

betalen. Is dat niet binnen het gestelde termijn gebeurd kunnen we uw kind(eren) helaas niet 

meer toelaten op de TSO.  

De kosten van de TSO zijn voor dit schooljaar hetzelfde gebleven ten opzichte van het vorige 

schooljaar. 

Voor een heel schooljaar: 

- Voor 4 vaste dagen € 220,00 

- Voor 3 vaste dagen € 165,00 

- Voor 2 vaste dagen € 110,00 

- Voor 1 vaste dag € 55,00 

- Een incidentele dag buiten de vaste dag(en) om € 1,90 



Blad ter ondertekening bij eerste aanmelding of wijziging TSO dagen, inleveren bij de leerkracht van 

uw kind (één per gezin) of mailen via SchouderCom naar de administratie of coördinator TSO  

 

Contract 2020-2021 

 

Voor schooljaar 2020-2021 geef ik mijn kind(eren) op voor de volgende vaste dagen: 

1. Naam        ............................... groep        ...... ☐ maandag 

☐ dinsdag 

☐ donderdag 

☐ vrijdag 

 

 

2. Naam        ............................... groep        ...... ☐ maandag 

☐ dinsdag 

☐ donderdag 

☐ vrijdag 

 

 

3. Naam        ............................... groep        ...... ☐ maandag 

☐ dinsdag 

☐ donderdag 

☐ vrijdag 

 

 

4. Naam        ............................... groep        ...... ☐ maandag 

☐ dinsdag 

☐ donderdag 

☐ vrijdag 

 

 

Datum ingang:  Klik of tik om een datum in te voeren. ...............  

 

Akkoord Akkoord 

Naam ouder/verzorger 1  Naam ouder/verzorger 2 

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

 

Handtekening  Handtekening 

 

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


