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                   Inschrijfformulier voor de TSO (overblijven) 

 

 
Het aanmelden van uw kind voor de TSO dient te gebeuren d.m.v. dit inschrijfformulier. Wijzigingen van 
overblijfdagen, telefoonnummer, huisarts, adres enzovoort, kunt u doorgeven middels een mutatieformulier. Deze is 
bij de TSO–coördinator verkrijgbaar. 
 
Ondergetekende wenst met ingang van ………………………………………………………………. zijn/haar kind gebruik te laten  
maken van de TSO volgens onderstaande opgave. 
 
Op vaste dag(en)   :  0 maandag   0 dinsdag     0 donderdag    0 vrijdag    
Onregelmatig* op  :   0 maandag   0 dinsdag     0 donderdag    0 vrijdag    0 onbekend 
 
*Uiterlijk tot 8.30 uur doorgeven aan de coördinator 

Naam kind           : ………………………………………………………………………………………………………………………  jongen/meisje 

Geboortedatum : …………………………………… 

Groep                 : …………………………………… 

Naam leerkracht(en) :………………………………………………………….…………………………………….. 

Naam huisarts   : ………………………………………………………………………. Telefoonnr.…………………………………………………… 

 

Bijzonderheden over gezondheid en gedrag van het kind, die de TSO-krachten moeten weten bij het uitoefenen van 

hun taak: 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 

 

 
Naam ouder/verzorger  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres   :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode              : ……………………………………………………………… Woonplaats: ………………………………………………………. 

Telefoon thuis  : ………………………………………….…………………………  

Telefoon werk                 : vader:  ………………………………………………….. moeder:………………………………………………………… 

Mobiel nummer (s) : vader: ………………………………………………….. moeder:……………………………………………………….. 

Telefoon contactadres : ……………………………………………… Naam………………………………………………………………………………… 

E-mail adres  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bank/giro rek.nummer :1: ………………………………………………………….. 2:……………………………………………………………………… 

 

Wilt u meewerken aan de TSO-voorziening bij ons op school?  
0  ja, graag word ik:        0 vaste kracht, 0 oproepkracht. 

Ik heb voorkeur voor:   0 maandag     0 dinsdag     0 donderdag     0 vrijdag 
 

0  ik help al mee bij de TSO 0  nee, ik heb geen interesse 

Door ondertekening van dit formulier/contract stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent om belangrijke 
informatie of wijzigingen tijdig door te geven aan de TSO-coördinator. Tevens verklaart u hierbij op de hoogte te zijn 
van de regels alsmede de financiële verplichtingen m.b.t. de TSO. 
 

Handtekening: ………………………………………….  Datum: …………………………… 
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TussenSchoolse Opvang op De Fontein 

 
 
AFSPRAKEN GEDRAG 
 
Om de TSO gezellig te laten verlopen zijn er wat spelregels opgesteld waar we ons 
allemaal aan houden. We hanteren de regels die de hele dag op de Fontein gelden: 
 

- We gaan gezellig met elkaar om. Daarbij hoort passend taalgebruik. 
- We luisteren naar de TSO-krachten. 
- We blijven allemaal aan een tafeltje zitten. 
- Tijdens het bidden en danken zijn we stil en eerbiedig. 
- We nemen geen drankjes als Red Bull en andere koolzuurhoudende dranken mee. 
- We eten onze eigen boterhammen op en houden onze spullen bij ons. 
- We nemen geen snoep mee naar de overblijf. 
- Na het eten ruimen we onze eigen spullen weer op. Afval gaat in de prullenbak 

en de bekers en trommels gaan weer in de tas aan de kapstok. 
- Na het eten spelen we buiten en bij slecht weer in een door de TSO-kracht 

aangewezen lokaal. 
- Wie iets stuk- of kwijt maakt, vergoedt de kosten. 
- We lopen rustig door de gangen en komen alleen in de lokalen die op die dag door 

de TSO worden gebruikt. 
- Iedereen die is aangemeld voor de TSO blijft op school. We kunnen dus niet 

eventjes naar huis om bijvoorbeeld gymspullen te gaan halen of om met een 
vriendje te gaan spelen.  

 
Kinderen die het moeilijk vinden om zich aan deze afspraken te houden, worden door de 
TSO-kracht gewaarschuwd. Als dit niet helpt volgt er in overleg met de leerkracht of 
directie een gele kaart. Op deze kaart staat de reden van deze maatregel vermeldt. Na 
de gele kaart start er een proefperiode van 8 weken. Gaat het in deze 8 weken weer 
mis, dan volgt er een rode kaart. ’s Avonds wordt de ouder van het kind door de 
coördinator van de TSO opgebeld. Dit betekent een schorsing voor de TSO van minimaal 
2 weken. Mocht daarna blijken dat deze maatregelen niet geholpen hebben, volgt een 
definitieve ontzegging van de toegang tot de TSO. 
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Tussen Schoolse Opvang op De Fontein 

 
     Huishoudelijk reglement 
 

 Voor elk kind dat regelmatig op school van de TSO gebruik maakt dient een 
inschrijfformulier te worden ingeleverd. Dit verschaft de leiding relevante gegevens.  
Bij tussentijdse wijzigingen, dient een wijzigingsformulier ingeleverd te worden.  
Inschrijf zijn te verkrijgen op school of te downloaden via de website 
www.pcbdefontein.nl U kunt de formulieren inleveren in de blauwe brievenbus in de hal. 
Of mailen naar overblijffontein@scopescholen.nl 

 

 Als u uw kind eenmalig of voor een andere dag dan bij de overblijfkrachten bekend is 
wilt laten overblijven, dan dient u dit van te voren door te geven. Dit kan via e-mail, zie 
bovenstaand adres, of telefonisch via telefoonnummer 06-40573965. Voor persoonlijk 
contact kunt u ons tijdens schooldagen tussen 8.30-9.30 uur bereiken (m.u.v. woensdag). 
Buiten dit uur kunt u de voicemail inspreken, die wordt dagelijks om 9.30 uur beluisterd. 
Tot die tijd kunt u uw boodschap voor die dag inspreken. 

 

 De groepen 1 en 2  worden door een TSO-kracht uit hun eigen lokaal gehaald. 
Gezamenlijk gaan ze naar het lokaal dat voor die dag is aangewezen als overblijflokaal 
om te eten. Na het eten om 12.30uur gaat iedereen lekker buiten spelen.  
Groepen 3 t/m 8 gaan zelf naar het overblijflokaal. 
Bij slecht weer kan er binnen worden gespeeld. 
Om 12.55 uur wordt gezamenlijk het speelmateriaal opgeruimd. Waarna om 13.00 uur de 
kinderen van alle groepen door hun TSO-kracht weer naar hun eigen lokaal worden 
teruggebracht. Ze vallen dan onder de verantwoording van de groepsleerkracht. 

 

 De kinderen nemen van thuis een lunchpakket mee. Als hier wat van overblijft, wordt dit 
weer mee naar huis genomen.  
 Er mag  geen snoep of koek van thuis worden meegegeven. 

 

 De kinderen krijgen de gelegenheid om naar het toilet te gaan en hun handen te wassen. 
 

 De kinderen mogen niet in lokalen of ruimten komen die niet voor de TSO zijn 
aangewezen. 
De kinderen mogen niet van het schoolplein af. Dus ook niet om bijv. gymkleren te halen        
of om bij een vriend(in) te gaan eten! 

 

 Het overblijven kost voor kinderen die voor vast zijn aangemeld  € 2,00 euro per keer. 
Ook voor kinderen die éénmalig aangemeld worden, wordt € 2,00 berekend. Bij niet 
tijdig afmelden, wordt € 2,50 in rekening gebracht. Wanneer een kind niet aangemeld is 
en die dag wel komt, betaalt u € 3,50. 
Voor de dagen waarop uw kind heeft overgebleven ontvangt u achteraf een factuur via 
de mail die uitsluitend via de bank kan worden voldaan.  

 
Laat u uw kind gebruik maken van de TSO, dan stemt u in met deze regels. Bovendien heeft 
u de gedragsafspraken met uw kind besproken. 

 
De uiteindelijke verantwoording voor de organisatie van de TSO ligt bij de directie van 
school.            
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