Welkom bij de
Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Heerhugowaard
verzorgt de tussenschoolse opvang (TSO)
voor een aantal basisscholen in Heerhugowaard. De TSO is opvang tijdens de
middagpauze op school. Dit wordt vaak

n Welke basisscholen?

We verzorgen de TSO op de volgende
basisscholen:
Telefoonnr. TSO

‘overblijven’ genoemd.
Onder begeleiding van een pedagogisch mede
werker en/of vrijwilligers eten de kinderen een
lunch die ze van thuis meenemen (broodtrom
meltje en drinken). Daarna is het tijd om te
spelen. De kinderen kunnen weer vol energie
beginnen aan de schoolmiddag. Elke dag gaan
we met de kinderen buitenspelen. Wanneer het
te slecht weer is om buiten te spelen, worden
binnen activiteiten aangeboden.
Per school is het wisselend of we met pedago
gisch medewerkers of vrijwilligers werken. Alle
pedagogisch medewerkers en vrijwilligers zijn
in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG). Eén TSO medewerker begeleidt maxi
maal 15 kinderen.

De Carrousel

06-15044697

De Paperclip

06-16912109

Montessori

06-46813762

n Waar kan ik mijn kind inschrijven?
U kunt uw kind inschrijven via onze website:
www.kinderopvang-heerhugowaard.nl

Uw kind mag de TSO bezoeken als hij/zij is
ingeschreven bij de TSO van SKH.
De inschrijving voor de TSO is voor de gehele
basisschoolperiode. Tussentijds kunt u uiter
aard opzeggen of wijzigen.

www.kinderopvang-heerhugowaard.nl

n Wat zijn de kosten?

n Kan uw kind een keer niet komen?

Het maandelijkse vaste tarief is gebaseerd op
40 schoolweken. U betaalt dus niet voor school
vakanties! Een dag dat uw kind afwezig is, wordt
niet gecrediteerd maar mag wel geruild worden
binnen de kalendermaand.

n Waar kan ik wijzigingen doorgeven
en kan ik opzeggen?

Vaste dag(en)
Het tarief voor iedere week een vaste dag is
€ 2,20 per dag.

Heeft u flexibele werkdagen? Dan kunt u in de
kalendermaand van dagen ruilen. Dus bijvoor
beeld: de ene week komt uw kind 1 dag naar
de TSO en de andere week 3 dagen. Dat is dan
gemiddeld 2 vaste dagen.
1 vaste dag per week

€ 8,80 per maand

2 vaste dagen per week

€ 17,60 per maand

3 vaste dagen per week

€ 26,40 per maand

4 vaste dagen per week

€ 35,20 per maand

Uw kind gaat elke maandag naar de TSO,
dit kost € 2,20 per keer. 40 schoolweken x
€ 2,20 = € 88,-. Dit bedrag wordt in 10
termijnen bij u in rekening gebracht (in juli
en augustus wordt niet gefactureerd).
U betaalt dus € 8,80 per maand voor 1
vaste dag.

Een enkele keer
U kunt ook kiezen voor incidentele TSO. Handig
als uw kind maar een enkele keer gebruik maakt
van TSO of als uw kind naast zijn/haar vaste
dag(en) een keer extra moet overblijven.
De kosten voor incidentele TSO zijn hoger dan
afname van een vaste dag, namelijk € 3,00 per
keer. U dient zich eerst in te schrijven bij SKH
(zie kopje “ Waar kan ik mijn kind inschrijven?”).
Daarna kunt u uw kind rechtstreeks bij de be
treffende TSO aanmelden (zie telefoonnummer
onder kopje “Welke basisscholen?”).

n Hoe vindt facturering plaats?

De facturen ontvangt u per mail en het factuur
bedrag wordt maandelijks via een automatische
incasso geïncasseerd (bij vaste dagen vooraf
gaand aan de maand, bij incidentele TSO
achteraf).

Als uw kind op vaste dagen de TSO bezoekt en
een keer niet komt, dan is het belangrijk dat u
uw kind afmeldt. In beide gevallen kunt u de
afmelding of aanmelding inspreken op de voice
mail van de TSO (zie telefoonnummer onder
kopje “Welke basisscholen?”).

Wijzigen en opzeggen kan tussentijds via onze
website of per mail (tso@skhhw.nl)

n Samenwerking met de basisschool

SKH en de basisschool werken samen betref
fende de TSO. Samenwerken betekent dat er
regelmatig informatie uitgewisseld wordt over
de kinderen. Het betreft informatie-uitwisseling
over het dagelijks functioneren van de kinderen,
maar ook informatie over de ontwikkeling of het
gedrag van kinderen.
1. I nformatie uitwisseling over alledaagse
voorvallen/gebeurtenissen.
Elke medewerker die direct met het kind
werkt kan dit soort informatie uitwisselen
zonder toestemming van de ouders.
Bijvoorbeeld: Een kind was op de TSO niet
helemaal fit en de pedagogisch medewerker
vraagt aan de leerkracht of ze dit aan de
ouder wil doorgeven.
2. I nformatie uitwisseling over de ontwikkeling van het kind en het afstemmen van
de pedagogische aanpak.
Voor deze informatie uitwisseling dient
de ouder(s)/verzorger(s) toestemming te
geven.
De informatie-uitwisseling tussen de basis
school en TSO is aanvullend op de informatie
die u zelf met de school of opvang uitwisselt.
U blijft primair verantwoordelijk voor uw kind en
voor de communicatie met school en opvang.

Stichting Kinderopvang Heerhugowaard
Bezoekadres
Postadres
Telefoon
Mail

: W.M. Dudokweg 47, Heerhugowaard
: Postbus 271, 1700 AG Heerhugowaard
: 072 - 571 20 45
: t so@skhhw.nl (graag naam van uw kind
en naam van de school vermelden)

www.kinderopvang-heerhugowaard.nl
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