
Stichting Tussen Schoolse Opvang 
St. Theresiaschool Bloemendaal 
Tarieven en inschrijven 2015-2016 
Stichtingsbestuur: 
 vertegenwoordiger van de MR:  Daniel van Bakel (voorzitter),  
 vertegenwoordiger van de Oudervereniging:  Monica Mol (penningmeester), 
 vertegenwoordiger van de school:  Marian Timmermans  (secretaris). 
 Coördinator TSO Annemarie Péschar  (tel. 5389834). 
 
Er is grote behoefte aan (inval) leidsters voor 1 of meer dagen!  
Informatie en opgeven bij Annemarie Péschar of Marian Timmermans. 
 

Vast overblijven:  
Tarief per kind gehele schooljaar: 

4 dagen per week: € 330,00 
3 dagen per week: € 247,50 

2 dagen per week:  € 165,00 
1 dag per week:  € 82,50 

Als u zich in de loop van het jaar opgeeft kunt u voor het exacte tarief contact opnemen met 
Annemarie Peschar. (tel. 5389834). 
 
Tarief per kind per half schooljaar,  
periode  1e helft   betaling uiterlijk 1 oktober 2015 
 2e helft,  betaling uiterlijk 1 februari 2016 

4 dagen per week: € 167,00 
3 dagen per week: € 125,75 

2 dagen per week:  € 84,50 
1 dag per week:  € 43,25 

 

 

Incidenteel overblijven:  
Stempelkaart voor 10x overblijven, € 23,00. (Kaart voor elk kind apart aanschaffen en per bank 
betalen.) Vanaf de 3

e
 kaart per schooljaar per kind wordt de prijs € 25,- i.v.m. administratiekosten. 

Kaart wordt op school bewaard. Volle kaart wordt mee naar huis gegeven, dan graag direct nieuwe 
kaart betalen. 
Inschrijven: 
Incidenteel deelnemen aan TSO? Schrijf de naam van uw kind uiterlijk de vrijdagochtend 
voorafgaand aan de gewenste dag op per e-mail tsotheresia@gmail.com, of vul de kalender in de 
gang in het hoofdgebouw in. Dit e-mail adres niet gebruiken voor mededelingen. Wij lezen één keer 
per week op vrijdag de e-mail. 
U kunt dus niet op de dag zelf uw kind inschrijven!  Zo kan het aantal leidsters goed worden 
afgestemd op het aantal kinderen. 
 

Bankrekening: 
NL20RABO014.58.59.371 St. TSO St. Theresiaschool, Bloemendaal.   
(géén contant geld meegeven!) 

 

 
Aanmeldingsformulier Tussen Schoolse Opvang 2015-2016 (inleveren bij de leerkracht) 

naam groep maandag dinsdag donderdag vrijdag 

      

      

      

      

Ik betaal  het gehele schooljaar 15-16 vóór 1 oktober 2015 

 per half schooljaar (vóór 1 oktober 2015 en vóór 1 februari 2016) 

 Ik bestel ……… 10-rittenkaart(en) voor incidentele TSO á € 23,- 

 
Ik maak vóór 1 okotber 2015 over  € ___________  handtekening: 
 
Ik maak vóór 1 februari 2016 over  € ___________ 
 



 
 

Reglement Tussen Schoolse Opvang 
 

1. De overblijvers worden opgevangen in hun eigen klaslokaal, elk onder leiding van een vaste TSO-
leidster. De leerkrachten verlaten het lokaal.  

2. Groep 1 t/m 4: Lunchpauze van 11.45 uur tot 13.00 uur. Tot 12.15 uur wordt in het eigen klaslokaal 
de meegebrachte lunch opgegeten en evt. nog even gespeeld. Daarna gaan de kinderen gezamenlijk 
naar buiten. 

3. Groep 5 t/m 8: Lunchpauze van 12.00 tot 13.00 uur. Tot 12.20 uur wordt in het eigen klaslokaal de 
meegebrachte lunch opgegeten en evt. nog even gelezen o.i.d. Daarna gaan de kinderen 
gezamenlijk naar buiten. 

4. De kinderen krijgen een kopje thee of kunnen een abonnement nemen op de schoolmelk (alleen 
handig bij 4x per week overblijven.) 

5. Tijdens schooltijd is voor de kinderen een ongevallenverzekering en voor de TSO-leidsters een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Indien een leerling de school schade berokkent, kunnen de 
ouders aansprakelijk gesteld worden. 

6. Het bestuur van de Stichting TSO St. Theresiaschool Bloemendaal houdt toezicht op de TSO-
regeling. 

 
7. Richtlijnen om de TSO zo aangenaam mogelijk te maken: 

 Geen snoep meegeven. 

 Stel het lunchpakket samen in overleg met uw kind. 

 Wij stimuleren de kinderen tot eten, maar kunnen hen niet dwingen. 

 Graag namen op bekers, jassen, trommels, tassen enz. 

 Geen eigen speelgoed meegeven i.v.m. zoekraken of stukgaan. 

 Als uw kind een allergie heeft, astma e.d. is het nodig dat u ons op de hoogte stelt. 

 I.v.m. allergieën  géén pindakaas e.d. in groep 5 
   (voor details zie aparte brief voor leerlingen van deze groep.) 

 
8. Gedrag: 

 Wij proberen een sfeer te creëren waarbij ieder kind zich prettig voelt. Bij problemen nemen wij 
contact met u op. 

 Bij wangedrag wordt er een aantekening gemaakt en na 3 x een aantekening heeft dat gevolgen 
voor de toelating tot de Tussen Schoolse Opvang. 

 
9. Verantwoordelijkheid 

 Wij controleren elke lunchpauze of alle kinderen aanwezig zijn. 

 Incidentele overblijvers moeten daarom ingevuld staan op de kalender. 

 Als uw kind met een vriendje/vriendinnetje mee mag eten moeten de TSO-leidsters daarvan 
schriftelijk door de eigen ouders op de hoogte worden gesteld! 

 Bij ziekte geeft u dat door aan school, de leerkracht geeft dat aan ons door. 
 
10. Extra activiteiten 

 Kinderen die vast overbljiven mogen een blok van 4 weken deelnemen aan streetdance of chillen 
bij Partou. Voor deze activiteiten worden extern leraren ingehuurd. 

 


