AANMELDINGSFORMULIER TUSSENSCHOOLSE OPVANG SCHOOLJAAR 2015/2016
Voor elk kind één formulier volledig invullen a.u.b.!
Ondergetekende meldt hierbij het onderstaande kind aan voor het overblijven:

Persoonlijke gegevens
Naam kind: ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………….
(voornaam + achternaam + meisjesnaam moeder)
Geboortedatum: …………………………… Groep: …………………………………………………………………………………………….
Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon thuis: ……………………………………………………………………………………………...............................................
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………….....
(Mobiel) telefoonnummer vader tijdens TSO: ……………………………………………………….……
(Mobiel) telefoonnummer moeder tijdens TSO: ………………………………………………………...
Als u onverhoopt niet bereikbaar blijkt, wie kan er dan tijdens de TSO in geval van nood worden gebeld:
Naam: ……………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………....

Naam huisarts: ……………………………………………..

Telefoon: ……………………………………….…………

Naam tandarts: …………………………………………….

Telefoon: ….……………………………….……………..

Bijzonderheden van belang voor de TSO (zoals allergieën, medicijngebruik en thuissituatie (voor
gescheiden ouders: kan/mag het kind tijdens de TSO door één van de ouders worden opgehaald?):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Overblijfdagen
Mijn zoon/dochter* blijft komend schooljaar over op de volgende vaste dagen:
maandag

dinsdag

donderdag

Opmerkingen (bijvoorbeeld over wisselende dagen):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ik kies voor het overblijfabonnement:
o in combinatie met een strippenkaart (voor incidenteel overblijven)
o zonder strippenkaart
Mijn zoon/dochter* blijft dit schooljaar niet structureel over, maar blijft af en toe over. Ik koop
daarom een strippenkaart en maak € 12,50 of € 25 over op gironummer NL 87 INGB 000 20 41 468
t.n.v. Oudervereniging De Bron o.v.v. strippenkaart en naam kind

Schoolmelk
Mijn kind maakt wel/geen* gebruik van de ‘schoolmelk’ en
mag zelf kiezen wat het drinkt
moet halfvolle melk/yoghurtdrink zonder toegevoegde suiker/halfvolle chocomel* drinken.

TSO-regels
Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de TSO-regels, deze schriftelijk te hebben
ontvangen en de regels voor de kinderen ook besproken te hebben met bovenstaand kind.

Aansprakelijkheid
De overblijfkrachten streven uiteraard naar een goede en veilige gang van zaken tijdens de TSO. Toch
kan er door hun toedoen schade of letsel ontstaan. Het schoolbestuur heeft daarom voor degenen die
tijdens het overblijven met het toezicht op de leerlingen zijn belast, een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten. Als uw kind zelf iets kapot maakt van de TSO of van een ander, dan kunt u als ouders hiervoor
aansprakelijk worden gesteld. Het is daarom van belang dat uw kind via u WA-verzekerd is.

Eenmalige machtiging overblijfabonnement
Ondergetekende machtigt hierbij de Oudervereniging van Basisschool De Bron wel/niet* om het voor
bovenstaand kind verschuldigde overblijfgeld à
€ ………………….. (zelf juiste abonnementsprijs invullen (zie bijlage bij brief), evt. incl. bedrag voor nieuwe
strippenkaart)
in 1 termijn (1 sept. ’15)
in 2 termijnen (1 sept. ’15 en 1 febr. ’16)
in 4 termijnen (1 sept.‘15, 1 nov. ’15, 1 febr. ’16 en 1 april ’16)
eenmalig af te schrijven van zijn/haar* rekeningnummer
IBAN …………………………………………………………………….t.n.v. ……………………………………………………………………………
Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 8 weken
na afschrijving- zonder opgaaf van redenen – bij mijn bank terug te vorderen.

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

Vanwege het bepaalde bij de TSO-regels ook tekenen als u geen machtiging afgeeft a.u.b!
* doorstrepen wat niet van toepassing is

