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TSO, Tussenschoolse opvang, 
Delteykschool/Partou Kinderopvang 2017/2018 

Informatie 

 
 

Werkhoven,  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze brief worden de belangrijkste voorwaarden met betrekking tot de tussenschoolse opvang (tso) op de 
Delteykschool  voor het schooljaar 2017/2018 uiteengezet.  
In deze brief wordt u geïnformeerd hoe de tso er het komende schooljaar uit gaat zien. In de bijlage vindt u 
praktische informatie over de tso. 
 
Inleiding 
Sinds augustus 2006 zijn scholen verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang. De organisatie van de tso 

wordt gecoördineerd door Partou kinderopvang. De school bepaalt in overleg met Partou hoe het beleid van de 

tso wordt uitgevoerd. School is eindverantwoordelijk. 

 
De kwaliteit van de overblijf valt en staat met een soepel lopende organisatie, het adequaat inroosteren en 

begeleiden van de medewerkers. En natuurlijk met een goede begeleiding van de kinderen die ook tussen de 

middag behoefte hebben aan structuur. Zo kunnen ze in een ontspannen sfeer gezellig met elkaar lunchen, nog 

even lekker spelen of aan een activiteit meedoen voordat het lesprogramma weer begint.  

Tijdens het overblijven zorgt een groep van overblijfmedewerkers (vrijwilligers  en beroepskrachten van 
Partou) voor een prettige gang van zaken in de overblijfruimtes en tijdens het (buiten)spelen. Drie dagen per 
week, op de maandag, dinsdag en donderdag, wordt er overgebleven op de Delteykschool.  
 
De coördinator van de tso is Geke Hordijk. Zij is op maandag en donderdagochtend tussen 8.30 uur en  
9.30 uur aanwezig tijdens het telefonische spreekuur. U kunt haar bereiken op  telefoonnummer 0343 551990 
of  u kunt uw vraag per email stellen; teambsourtis@partou.nl  Tijdens vakanties is er geen telefonisch 
spreekuur. 
 
Indien u gebruik wilt maken van het overblijven, zult u uw kind elk jaar opnieuw aan moeten melden. Dit is 
altijd in de maanden juni/juli. Er zijn drie deelname mogelijkheden;  

 een abonnement,  

 een strippenkaart of  

 een combinatie van een abonnement en een strippenkaart. 
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Abonnement en betaling kosten van het overblijven 
 
Het tso tarief is voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op € 3,55 per keer. 
 
De mogelijkheid tot overblijven in 2017/2018 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is als volgt, rekening 
houdend met feestdagen en studiedagen. 
Maandag:  
38  keer, totale kosten zijn 38 x € 3,55 = € 134,90      
Betaling in 2 periodes; € 67,45 x 2 
Betaling in 10 periodes; € 13,49 x 10  
Dinsdag:   
40 keer, totale kosten zijn 40 x € 3,55 = € 142,00      
Betaling in 2 periodes; € 71,00 x 2 
Betaling in 10 periodes; € 14,20 x 10  
Donderdag:  
39  keer, totale kosten zijn 39 x € 3,55 = € 138,45      
Betaling in 2 periodes; € 69,20 x 2 
Betaling in 10 periodes; € 13,85 x 10 
Vrijdag: 
De prijs van de vrijdag wordt per maand vastgesteld, omdat er regelmatig vrijdagmiddagen uitvallen op school. 
Wanneer u deze dag afneemt wordt u daarvan op de hoogte gehouden 
 
Betaling kosten van het overblijven 
Het is mogelijk om bij de TSO via automatische incasso te betalen of per overboeking door u zelf verzorgt, dit 
kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier. Onze voorkeur gaat uit naar automatische incasso. 
 

 Betaling in  10 termijnen. 
U kunt per maand uw overblijfgeld betalen. U bent zelf verantwoordelijk dat de betaling  elke eerste van de 
maand is bijgeschreven op de tso rekening. Uw totaal bedrag voor het hele schooljaar dient gedeeld te worden 
door 10 maanden. 
De bijschrijving data zijn: 

- 1 september 2017 - 1 februari 2018 

- 1 oktober 2017  - 1 maart 2018 

- 1 november 2017 - 1 april 2018 

- 1 december 2017 - 1 mei 2018 

- 1 januari 2018  - 1 juni 2018 
 

 Betaling in  2 termijnen. 

- Periode 1: van maandag 21 augustus 2017 t/m donderdag 25 januari 2018 
Dient betaald te worden voor donderdag 28 september 2017 

- Periode 2: van maandag 29 januari 2018 t/m donderdag 12 juli 2018 
Dient betaald te worden voor maandag 26 februari 2018 

 
Ouders/verzorgers die het abonnementsgeld niet binnen de betalingstermijn hebben betaald krijgen een 
herinnering. Aan deze herinnering zijn geen kosten verbonden. Bij een tweede herinnering worden 
€ 3,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij een derde herinnering worden € 6,00 administratiekosten 
in rekening gebracht. 
 
Tevens krijgen de ouders/verzorgers een waarschuwing dat indien ze deze nota niet binnen 5 dagen betalen er 
geen gebruik meer gemaakt kan worden van de tso. De betalingsverplichting blijft bestaan. De directie wordt 
op de hoogte gesteld van de betalingsachterstand. Zodra het volledige verschuldigde bedrag van de derde 
herinnering is bijgeschreven op de rekening van de tso kan er weer gebruik worden gemaakt van de tso.  
U ontvangt geen factuur van de tso. 
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Strippenkaart 
Kinderen kunnen ook overblijven op een strippenkaart. Het overblijven op een strippenkaart kost € 4,00 per 
overblijfkeer. Er zijn 3 soorten strippenkaarten te koop: 

 Voor incidenteel gebruik van het overblijven zijn er kleine strippenkaarten te koop waarop de kinderen 5 
keer kunnen overblijven. Deze strippenkaart kost € 20,00   

 Een strippenkaart waarop de kinderen 10 keer kunnen overblijven. Deze strippenkaart kost € 40,00  

 Een strippenkaart waarop de kinderen 15 keer kunnen overblijven. Deze strippenkaart kost € 60,00  
 
Voordat een kind gaat overblijven op een strippenkaart moet er een strippenkaart aangeschaft worden. De 
strippenkaart blijft het hele schooljaar geldig. Strippenkaarten kunnen per gezin gedeeld worden en per gezin 
kan er één aanmeldingsformulier ingevuld worden. Strippenkaarten van schooljaar 2017/2018 kunnen niet 
meegenomen worden naar het volgende schooljaar. 
 
Aanmelden en inleveren 
Indien u gebruik wilt maken van de tso kunt u op het bijgevoegde aanmeldingsformulier aangeven op welke 
dagen uw kind gaat overblijven en heeft u ook de mogelijkheid om een strippenkaart te kopen. Het volledige 
ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind of bij Partou 
t.a.v. de coördinator tso. U kunt uw kind ook digitaal aanmelden stuur dan het aanmeldingsformulier naar 
teambsodecurtis@partou.nl.  
Om de kwaliteit van de overblijf volgend schooljaar vanaf het begin zo goed mogelijk te kunnen waarborgen is 
het belangrijk dat we uw opgave tijdig ontvangen. Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier in te leveren 
uiterlijk donderdag 6 juli. Voor ieder kind moet een eigen formulier ingevuld worden.  
 

NB: Indien uw kind niet is aangemeld, wordt er niet op uw kind gerekend. 
 
 
De kosten voor het abonnement of een strippenkaart dient te worden overgemaakt op: 
Rekeningnummer  NL92 RABO 0116 3491 23 
t.n.v. TSO De Delteykschool 
De Curtis 7e 
3985 LB Werkhoven 
o.v.v. de naam van uw kind 
 
 
Belastingdienst 
De tussenschoolse opvang valt niet onder de wet kinderopvang. Daarom is de tussenschoolse opvang niet 
aftrekbaar bij de belastingdienst. Dit is de reden dat u geen factuur en jaaropgaaf ontvangt van de 
tussenschoolse opvang. 
 

Wij hopen dat u een goed beeld heeft gekregen van de TSO binnen de koepelorganisatie Partou en wensen u 
en uw kind namens directie, management en overblijfkrachten, een warme en fijne tijd toe. 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Directie Delteykschool en Coördinator tso Partou 
 

mailto:teamkdvdecurtis@partou.nl


Informatie TSO Delteykschool/Partou  in Werkhoven. Schooljaar 2017/2018 Pagina 4 
 
 

BIJLAGE 
Praktische informatie tso basisschool Delteykschool 
 
Tussentijds aanmelden 
Als u nog niet weet of u uw kind laat overblijven, kunt u uw kind in de loop van het schooljaar aanmelden. 
Hiervoor dient u een aanmeldingsformulier (verkrijgbaar bij Partou) in te vullen en in te leveren bij Partou.  
De kosten van het abonnement worden naar evenredigheid berekend. 
 
Tussentijds afmelden 
Opzegging van (een deel) van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren of door het sturen van een mail. 
Tussentijdse afmelden kan voor de 1e van de maand. Bij afmelding worden vooruit betaalde bedragen naar 
evenredigheid terug betaald. 
 
Afmelden voor een dag 
Het is belangrijk dat u uw kind afmeldt als hij/zij niet komt overblijven. Het is namelijk vervelend als de 
overblijfmedewerkers voor niets op zoek gaan naar uw kind(eren). 
Dit afmelden dient u uiterlijk voor 11.00 uur op de dag zelf door te geven, liever eerder. 
Via telefoonnummer 0343-551990 of u  kunt uw afmelding via de e-mail versturen naar: 
teambsodecurtis@partou.nl 
 
Ruilen 
Het is mogelijk om incidenteel eens van dag te wisselen bij de opvang van uw kind. Het gaat dan om de 
mogelijkheid om één van de vaste dagen, waarop het kind gebruik maakt van de tso, te ruilen voor een dag 
waarop het kind normaliter niet komt.  
 
Bij het afspreken van ruildagen moet het volgende in acht worden genomen: 

 Het ruilen is alleen mogelijk als de groepsbezetting dit toelaat; er moet plaats zijn. Dit wordt bepaald 
door de coördinator van de tso. 

 Het ruilen van dagen moet binnen twee weken gebeuren. Er kunnen dus geen dagen worden 
opgespaard. Feestdagen, studiedagen en ziektedagen worden niet geruild. 

 Een ruildag moet minimaal 1 werkdag van tevoren worden aangevraagd bij de coördinator van de tso; 
een afwezigheidsmelding ‘s ochtends kan niet leiden tot een dag extra opvang later in de week. 

 het wisselen van dag(delen) is niet mogelijk als het een dag betreft die volgens de CAO is vastgesteld als 
vrije dag. 

 
Dagindeling 
De globale indeling ziet er als volgt uit. 
12.00 uur Alle tso-kinderen van groep 1/2 worden opgehaald en verzameld in de hal bij de bso. Groep 3 

t/m 8 komt zelfstandig. Groep 3 t/m 5 eet in het handenarbeid/kooklokaal. Groep 6 t/m 8 eet 
op het leerplein boven. 

12.05 uur Zodra iedereen een plaats aan tafel gevonden heeft, start de lunch. 
12.15 uur De kinderen blijven aan hun eigen tafel eten en de overblijfmedewerkers lopen rond om de 

kinderen, waar nodig, te helpen (denk hierbij aan het opendraaien van bekers enz.). Tijdens het 
eten wordt er vaak een boek voorgelezen of een praatje gemaakt met de kinderen. De oudere 
kinderen lezen soms een stripboekje. 

12.15 uur Kinderen kiezen een activiteit als ze klaar zijn met eten. De kinderen die nog niet klaar zijn, 
blijven met een overblijfmedewerker aan tafel zitten en hebben nog rustig de tijd om verder te 
eten.  

 Alle kinderen en overblijfmedewerkers zijn naar ratio verdeeld over de kinderen en activiteiten. 
13.05 uur De kinderen uit groep 1/2 worden naar hun klas begeleid. Dan is er ook de tijd om een 

overdracht te doen naar de leerkrachten over eventuele bijzonderheden tijdens de TSO. 
13.05 uur Alle kinderen uit groep 3 t/m 8 zijn op het schoolplein, het toezicht wordt overgedragen aan de 

leerkrachten en wanneer er bijzonderheden zijn worden deze gemeld. 
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Activiteiten 
We  bieden na de lunch korte workshops aan, daarbij rekening houdend wat de kinderen aanspreekt. Deze 

activiteiten kunnen binnen of buiten plaatsvinden. Te denken valt aan: proefjes doen, knutselen, 
tekenen, koken, voetballen, buitenspelen, computeren, natuuronderzoekjes en in de zandbak spelen. 
Op deze manier willen we uw kind een ontspannen tijd aanbieden voordat ze weer aan het werk gaan in 
de klas. 

 
Ongeluk(jes) 
Is bij een ongeval acuut handelen noodzakelijk, dan gaan we direct naar de huisarts.  
De ouder(s)/verzorger(s) worden zo spoedig mogelijk gebeld om te vertellen wat er aan de hand is.   
Is bij een ongeval geen acuut gevaar, dan bellen we de ouder(s)/verzorger(s). Zij dienen dan zelf met het kind 
naar de huisarts te gaan. 
 
Voeding 
Kinderen eten bij de tso hun eigen meegebrachte lunch. Rond bepaalde feestdagen kan er door de tso wel eens 
voor een traktatie gezorgd worden, zoals paaseitjes, pepernoten etc. 
Als uw kind bepaalde allergieën heeft of een dieet volgt, dan is het van belang om de overblijfcoördinator 
hiervan op de hoogte te stellen. Tevens kunt u dit op het inschrijfformulier aangeven. 
 
Tussen de kinderen zijn altijd een aantal kinderen die wat langer de tijd nodig hebben om hun boterham op te 
eten.  Deze kinderen zitten vaak nog lange tijd te eten, terwijl de andere kinderen al aan het spelen zijn. Als een 
kind naar inschatting van de overblijfkrachten relatief veel brood heeft meegekregen, wordt soms besloten dat 
het kind niet alles op hoeft te eten. U vindt de restanten van het brood dan nog in de broodtrommel. Regel is 
dat uw kind in ieder geval 1 boterham op eet. Mocht u het niet eens zijn met deze beslissing of wilt u dat uw 
kind altijd een minimum aantal boterhammen eet, dan vernemen wij dat graag van u, zodat wij er rekening 
mee kunnen houden. 
 
Snoepgoed 
In verband met de duidelijkheid voor de kinderen mogen de kinderen geen snoep meenemen in hun 
broodtrommel. Iets extra’s in de broodtrommel mag natuurlijk wel, u kunt dan denken aan een stukje fruit, 
rozijntjes, een plak koek etc. 
 
Oudercontactmomenten 
Een goed contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en de overblijfkrachten is heel belangrijk voor het kind. 
Tenslotte dragen beiden zorg voor hetzelfde kind(eren), zowel thuis als bij de tso.  
Partou kinderopvang hecht er daarom veel waarde aan dat ouder(s)/verzorger(s) betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van hun kind(eren), actief meedenken en meehelpen. 
 
Voor alle ouder(s)/verzorger(s) is er een inloopspreekuur, waar men o.a. met vragen over het welbevinden van 
hun kind tijdens de TSO terecht kan. Ook kunt u tijdens dit spreekuur uw kind af- of aanmelden en overige 
vragen stellen. Dit spreekuur is elke maandag en donderdag van 8.30 – 9.30 uur. 
Uiteraard kunt u uw vragen ook per e-mail stellen: teambsodecurtis@partou.nl of bellen naar 0343-551990 
Dit houdt ook in dat ouder(s)/verzorger(s) goed geïnformeerd dienen te worden over actuele zaken binnen de 
organisatie en de ontwikkelingen die hun kind(eren) doormaken, gedurende het verblijf bij de TSO. 
 
Briefjes 
Omdat de overblijfkrachten van de tso niet iedere dag direct contact hebben met de ouder(s)/verzorger(s) 
gebruiken we voor de overdracht kleine briefjes. 
Indien er bijzonderheden te melden zijn over het kind, dan zal er door de leid(st)er een briefje in het 
broodtrommeltje worden gedaan met de betreffende informatie over bijv. een natte broek of een ruzie. 
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