’s-Hertogenbosch, 7 juli 2015

Betreft: tussenschoolse opvang (TSO)

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Als uw kind in het schooljaar 2015/2016 gebruik gaat maken van de tussenschoolse opvang (TSO), dan vragen
we u om uw kind hiervoor middels bijgaand aanmeldingsformulier op te geven. Dit verzoek geldt ook voor de
ouders/verzorgers die hun kind(eren) via een nog lopende of nog te kopen strippenkaart laten overblijven.
Aanmelding is belangrijk omdat onze coördinator dagelijkse gang van zaken TSO, Francis Coense, dan
vervolgens aan de hand van uw formulieren een inschatting kan maken van het aantal per dag benodigde
overblijfkrachten. Ook beschikken de financieel coördinator TSO, Henk de Boer, en de overblijfkrachten dan
weer over de actuele gegevens van de kinderen en hun ouders.
Omdat we de aanmeldingsformulieren met het oog op mogelijke calamiteiten per lokaal bewaren, verzoek wij
u vriendelijk om voor elk kind apart bijgaand formulier in te vullen en dit uiterlijk woensdag 15 juli
aanstaande te deponeren in de OR-brievenbus in het halletje. U kunt het formulier vanaf aanstaande
woensdag ook vinden op www.bsdebron.nl .

Tariefsverhoging
Het tarief voor het overblijven op De Bron bedraagt al zeker 13 jaar € 1,= per keer. Sinds zeker acht jaar krijgen
de kinderen voor dit tarief ook nog, naar keus van de ouders/verzorgers, melk, chocomel of yoghurtdrink. Dit is
al die jaren mogelijk geweest door eerder opgebouwde reserves, in het verleden ontvangen subsidies en een
strikt beheer van de financiën. Het is al die jaren duidelijk geweest, en ook naar u gecommuniceerd, dat een
verhoging van het TSO-tarief op enig moment onontkoombaar zou zijn. De huidige financiële cijfers laten zien
dat de TSO-reserve aan het eind van het schooljaar onvoldoende is om zaken te kunnen financieren die voor
een kwalitatief goede TSO nodig zijn, zoals het ingeval van calamiteiten tijdelijk kunnen inhuren van een
uitzendkracht, het extra kunnen inhuren van het schoonmaakbedrijf, het boeken van een extra scholing en het
aanschaffen van (extra) duurzaam speelmateriaal en/of het (meer) bijdragen aan de inrichting van het
speelplein. De Werkgroep TSO heeft daarom, met steun van de ouderraad, aan de MR voorgesteld om het
TSO-tarief met ingang van komend schooljaar naar € 1,25 te verhogen. Hier is de MR onlangs mee akkoord
gegaan, mede omdat er al jaren geen verhoging heeft plaatsgevonden, het landelijk gemiddelde TSO-tarief in
2013 al ruim € 1,75 was en een nieuwe verhoging de komende jaren niet nodig is. We begrijpen dat deze
verhoging vervelend voor u is, maar vertrouwen op uw begrip er voor!
Evenals vorig jaar kunt u kiezen voor:
1. Een jaarabonnement
Vaste overblijvers, dus kinderen die minimaal 1 keer per week overblijven, kunnen een overblijfabonnement
nemen. U kunt kiezen voor een abonnement voor 1, 2, of 3 vaste dagen per week. Als uw kind wel een vast
aantal dagen per week gaat overblijven maar de dag waarop structureel wisselt, dan verzoeken
overblijven. We hebben dus voor alle abonnementen rekening gehouden met alle niet-overblijfdagen zoals de
feestdagen, de vakantie- en studiedagen, de schoolreisjesdagen en de dag van De Bron’s got talent (om 12.00
uur vrij vanwege afsluiting 's avonds).
U kunt een eenmaal afgesloten abonnement telkens per de 1ste van elke kalendermaand met inachtname van

wij u dit in het aanmeldingsformulier aan te geven.
U vindt de abonnementsprijzen voor het schooljaar 2015/2016 in de bijlage. Alle abonnementsprijzen zijn
berekend op basis van het aantal keren dat de kinderen volgens de Bronkalender daadwerkelijk kunnen
overblijven. We hebben dus voor alle abonnementen rekening gehouden met alle niet-overblijfdagen zoals
de feestdagen, de vakantie- en studiedagen, de schoolreisjesdagen en de dag van de afsluiting van De
Bron’s got talent (om 12.00 uur vrij vanwege afsluiting 's avonds).
U kunt een eenmaal afgesloten abonnement telkens per de 1ste van elke kalendermaand met inachtname
van een maand opzegtermijn opzeggen. Dus door een opzegging op bijv. 16 oktober eindigt uw
abonnement met ingang van 1 december.
In een aantal gevallen kunt u op uw eigen verzoek (een deel van) de abonnementskosten terug krijgen.
Restitutie vindt plaats bij ziekte voor een periode langer dan 1 week aaneengesloten, vertrek van school,
zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, verhuizing en ontslag.
Vanwege het administratieve gemak voor u zelf en voor onze financieel coördinator TSO, verzoeken wij u
vriendelijk om voor de betaling van het door u verschuldigde abonnementsbedrag een eenmalige
machtiging aan de oudervereniging af te geven. Afschrijving vindt dan naar uw keuze plaats in 1 termijn
(afschrijving 1 september 2015), in 2 termijnen (afschrijving 1 september 2015 en 1 februari 2016) of in 4
termijnen (afschrijving 1 september 2015, 1 november 2015, 1 februari 2016 en 1 april 2016). U kunt uw
machtiging te allen tijde intrekken en naar uw idee ten onrechte afgeschreven bedragen laten
terugstorten. Als u geen eenmalige machtiging afgeeft, ontvangt u een nota. U kunt dan geen gebruik
maken van de mogelijkheid om in termijnen te betalen.
Als u voor uw kind een abonnement afsluit, hoeft u of uw kind ‘s ochtends niet aan de leerkracht door te
geven dat er wordt overgebleven. Abonnementhouders worden namelijk al door Henk de Boer voor de
leerkracht en de overblijfkrachten als overblijver geregistreerd. Met het oog op eventuele restitutie is het
wel van belang dat u aan de leerkracht laat weten wanneer uw kind niet overblijft.
2. Een 10- of 20-strippenkaart
Voor kinderen die incidenteel overblijven of naast het afgesloten abonnement soms een keer extra
overblijven, kunt u vooraf een kaart van 10 of 20 strippen kopen. De 10-strippenkaart voor het nieuwe
schooljaar kost € 12,50, de 20-strippenkaart € 25,=.
Als u nog een strippenkaart heeft, dan kan uw kind hier volgend schooljaar nog gewoon gebruik van
maken. Eventuele nieuwe strippenkaarten kunt u middels bijgaand aanmeldingsformulier bestellen.
Betaling kan uitsluitend plaatsvinden door het door u verschuldigde bedrag te storten op gironummer
NL 87 INGB 000 20 41 468 t.n.v. Oudervereniging De Bron o.v.v. strippenkaart en naam kind.
Voor het overige blijft alles ongewijzigd:
De strippenkaarten kunnen alleen per kind worden gekocht.
De strippenkaarten blijven onbeperkt geldig; als een kind van school gaat, dan wordt op uw verzoek
het aantal openstaande strippen gerestitueerd.
De strippenkaarten worden op school bewaard en afgetekend door de overblijfkrachten. Is de kaart
vol, dan krijgt uw kind deze mee naar huis. Vervolgens kunt u weer het door u verschuldigde

Voorkeur voor jaarabonnement
Losse strippenkaarten zijn in principe alleen bedoeld voor kinderen die incidenteel overblijven. Voor
kinderen die regulier overblijven, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om een abonnement af te
sluiten! Hierdoor krijgt de TSO namelijk zicht op hoeveel kinderen er vast op welke dag overblijven en kan
de TSO-bemensing daar op worden afgestemd. Dit is belangrijk omdat de aanwezigheid van voldoende
overblijfkrachten in het belang van de veiligheid en het welzijn van de kinderen is!
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Schoolmelk
De kinderen kunnen ook komend schooljaar tijdens het overblijven desgewenst en naar keuze gratis
gekoelde halfvolle melk, yoghurtdrink zonder toegevoegde suiker of halfvolle chocomel krijgen. Als u uw
kind van deze ‘schoolmelk’ gebruik wilt laten maken, kunt u dat op bijgaand aanmeldingsformulier
aangeven.
Tevens kunt u op het formulier invullen of uw kind tijdens het overblijven mag kiezen wat het drinkt of dat
het bijvoorbeeld verplicht halfvolle melk moet drinken. De overblijfkrachten houden hier dan bij het
schenken rekening mee.
Kinderen die gebruik maken van de ‘schoolmelk’ vragen we naar het overblijven een eigen, van naam
voorziene beker mee te nemen. Kinderen van wie de ouders niet kiezen voor de ‘schoolmelk’ mogen
uiteraard zelf iets (gezonds) te drinken in een beker meenemen.

TSO-regels
Zowel voor de kinderen als voor de ouders geldt er een aantal regels. Het is ons gebleken dat die regels
niet bij iedereen bekend zijn en daarom hebben wij ze nog een keer voor u op de rij gezet.
Voor de kinderen gaat het om het volgende:
Je neemt zelf in een broodtrommel je (gezonde) eten mee. Verder neem je (afhankelijk van je keus
voor ‘schoolmelk’) een lege of (met gezond drinken) gevulde beker mee. Je trommel en beker zijn van
je naam voorzien. Zo kun je altijd je spullen terugvinden.
Om 12.00 uur haal je je eten en drinken uit je tas en ga je meteen naar je (vaste) overblijflokaal,
meteen omdat de overblijfkracht je anders misschien onnodig gaat zoeken.
Je luistert naar de overblijfkracht. De overblijfkracht luistert ook naar jou als je iets wilt bespreken.
Als iedereen aan tafel zit, doe je mee aan het gebed dan wel houd je stilte voor degenen die bidden.
Je eet en drinkt netjes en rustig, dus niet met volle mond praten, geen boeren of winden laten,
afblijven van andermans eten en drinken en geen andere spullen op tafel dan het eten en drinken.
Je blijft tijdens het eten en drinken aan tafel zitten, ook als jijzelf al klaar bent en anderen nog niet; je
wacht met van tafel gaan tot alle kinderen klaar zijn.
Na het eten en drinken ruim je zelf je eigen spullen op. Als je daartoe door de overblijfkracht wordt
aangewezen, help je daarnaast nog met het schoonmaken van de tafels en het terugzetten van de
stoelen e.d..
Als de overblijfkracht heeft aangegeven dat je mag gaan spelen, dan doe je dit uitsluitend in de
daartoe door de overblijfkracht aangewezen ruimte. Je mag die ruimte alleen verlaten met
toestemming van de overblijfkracht.
Als je tijdens het spelen naar de wc moet, meld je dit aan de overblijfkracht. Als de overblijfkracht je
toestemming geeft om te gaan, ga je alleen en dus niet met vriendjes of vriendinnetjes. Als je klaar
bent, blijf je niet op de wc hangen maar ga je weer direct terug naar je overblijfgroep.
Je gaat netjes om met de spullen van de TSO, van school en van de andere kinderen en gebruikt geen
ander (spel)materiaal dan dat je tijdens de TSO mag gebruiken.
Je mag geen speelgoed van thuis meenemen.
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Activiteiten zoals rennen, tikkertje doen en verstoppertje mogen alleen buiten.
Wanneer het einde speeltijd is, ruim je samen met de overblijfkracht op.
Ongewenst gedrag, d.w.z. agressie (waaronder pesten), geweld, seksuele intimidatie,
discriminatie, vandalisme en diefstal, worden absoluut niet getolereerd. Als de overblijfkracht
bemerkt dat dit toch gebeurt, dan rapporteert zij dit aan je eigen leerkracht, die je een
waarschuwingsbrief meegeeft. Als je gedrag of optreden daarna niet verandert, geeft de
coördinator dagelijkse gang van zaken TSO dit door aan de directie, die de strafmaat bepaalt en
je een tweede brief meegeeft. Bij geen aantoonbare verbetering in gedrag of optreden treedt de
directie in overleg met je ouders. Dit kan er toe leiden dat de toegang tot de TSO je voorgoed
ontzegd wordt.
Voor de ouders gelden de onderstaande regels:
Neem bovenstaande TSO-regels voor de kinderen zorgvuldig met uw kind(eren) door.
De samenstelling van de lunch is aan u, mits het een voor het kind gezonde lunch is. Snoep zien
wij het liefst helemaal niet, maar een klein snoepje zoals een dropje of pepermuntje voor na het
eten staan we toe. Wij kunnen echter, mede ten opzichte van de andere kinderen niet toestaan
dat uw kind (te) veel snoep meeneemt. Neemt uw kind toch (te) veel snoep mee, dan wordt dat
terug gedaan in de tas zodat hij het thuis kan opeten.
Geef uw kind een broodtrommel en een beker mee die van naam zijn voorzien.
Laat uw kind kleding dragen die vies mag worden.
Zorg dat de overblijfkracht een door u ondertekend briefje ontvangt wanneer uw kind op zijn
vaste overblijfdag bij een vriendje of vriendinnetje thuis gaat eten.
Geef belangrijke wijzingen ten opzichte van de door u via het aanmeldingsformulier verstrekte
informatie tijdig door, denk bijvoorbeeld aan veranderingen in (nood)telefoonnummers en
allergieën.
Zorg dat u steeds tijdig voor de TSO betaalt. Bij regelmatige wanbetaling schakelt de financieel
coördinator TSO de directie in, die in het uiterste geval kan besluiten om uw kind(eren) de
toegang tot de TSO te ontzeggen.
Als de directie met u contact opneemt vanwege wangedrag van uw kind tijdens de TSO, bespreek
dit dan serieus met uw kind.
Wij vertrouwen op de medewerking van ouders en kinderen zodat de TSO goed, gezellig en
ontspannen kan verlopen.

Tot slot
Heeft u nog vragen rondom de aanmelding of betaling voor de TSO, dan kunt u terecht bij Francis
Coense (aanmelding) en Henk de Boer (betaling). Francis is bereikbaar via franciscoense@hetnet.nl
en via 073 - 64 10 766. Henk is bereikbaar via h.deboer@bsdebron.nl en 073 – 641 60 41.
Voor vragen over de TSO-regels kunt u terecht bij de directie.
Met vriendelijke groet,
Marco Meima, directeur
Nicolle de Boer, voorzitter werkgroep TSO

