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Inschrijfformulier Tussenschoolse Opvang (TSO)  
 
 

 
 
Gegevens van uw kind 

Naam kind  
(voornaam + achternaam) 

 

Team van uw kind 
 

 

 
Ondergetekende (of ander contactpersoon) is tussen de middag bereikbaar onder telefoonnummer: 

Naam Tel.nr  

 
 

 

 
 

 

 
Zijn er medische bijzonderheden van uw kind (bijv. medicijnen, allergieën indien van toepassing m.b.t. 
het overblijven, geef dit dan door aan de leerkracht. De leerkracht zal dit indien gewenst doorgeven 
aan de overblijfkracht. 

 
Ondergetekende zal de overblijfcommissie op de hoogte stellen als er veranderingen zijn op de 
bovenstaande gegevens. 
Ondergetekende is op de hoogte van de overblijfregels en heeft deze regels besproken met het kind. 

Uw naam  
(voornaam + achternaam) 

 

Uw emailadres 
 

 

Uw telefoon nummer 
 

 

IBAN Bank  
rekeningnummer 

 

Achternaam 
rekeninghouder 

 

Datum 
 

 

 
1e Handtekening  2e Handtekening  
voor inschrijving tussenschoolse opvang vanaf 2018-2019 voor machtiging automatische incasso 
 overblijven 
 
 
 
 
………………………………………………… …………………………………………….. 

 
Dit formulier volledig ingevuld teruggeven aan de leerkracht van uw kind of bij de balie op school. 
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Optie 1: Overblijven op vaste dagen per week  (s.v.p. aankruisen) 
__  maandag    __  dinsdag    __  donderdag    __  vrijdag 
 
Gaat u gebruik maken van de automatische incasso mogelijkheid?   
 
__    Ja, een overblijfbeurt kost dan € 1,50.  
 
Als het overblijfsaldo voor uw kind onvoldoende is voor een komende periode van vier schoolweken 
dan zal er bij u geïncasseerd worden. De grootte van het te incasseren bedrag wordt als volgt 
bepaald: het te verwachten aantal keer overblijven van uw kind in de komende periode minus het 
overblijfsaldo. Dit aantal keer € 1,50. 
Het te incasseren bedrag zal altijd minimaal 10 overblijfbeurten (€ 15,00) zijn. 
 
Geef op het inschrijfformulier uw IBAN banknummer met tenaamstelling aan en onderteken dit 
formulier ook rechtsonder voor de machtiging automatische incasso van de overblijfbeurten. 
Als u niet akkoord gaat met een incasso dan kunt u die direct laten terugboeken (storneren) via uw 
bank. Voor de incassomomenten kunt u de website van school raadplegen. 
 

__   Nee, een overblijfbeurt kost dan € 1,75.  
 
U zorgt zelf voor tijdige aankoop van overblijfbeurten via een bankoverschrijving naar ons 
rekeningnummer NL82RABO0166960896 onder vermelding van de naam en groep van uw kind.  
 
U zult er zelf voor moeten zorgen dat u vooraf voldoende overblijfbeurten heeft gekocht.  
Het te betalen bedrag zal altijd minimaal 10 overblijfbeurten (€ 17,50) moeten zijn. 
Als blijkt dat er een tekort aan betaalde overblijfbeurten is voor uw kind dan zult u hiervoor een 
herinneringsbriefje (met een boete van € 1,75 per herinneringsbriefje) ontvangen.  

OF 
Optie 2: Incidenteel of wisselende dagen per week overblijven 

 
Gaat u gebruik maken van de automatische incasso mogelijkheid? 
 
__  Ja, een overblijfbeurt kost dan € 1,50.  

Voor hoeveel overblijfbeurten mag er minimaal geïncasseerd worden: 
__ 10 keer = € 15,00        __ 20 keer = € 30,00 

 
Als het overblijfsaldo voor uw kind negatief is, dan zal er minimaal een incasso plaatsvinden in het 
aantal dat u hier heeft opgegeven zodat er geen negatief saldo meer is. 
 
Geef op het inschrijfformulier uw IBAN banknummer met tenaamstelling aan en onderteken dit 
formulier ook rechtsonder voor de machtiging automatische incasso van de overblijfbeurten. 
Als u niet akkoord gaat met een incasso dan kunt u die direct laten terugboeken (storneren) via uw 
bank. Voor de incassomomenten kunt u de website van school raadplegen. 
 
__  Nee, een overblijfbeurt kost dan € 1,75.  
U zorgt zelf voor tijdige aankoop van overblijfbeurten via een bankoverschrijving naar ons 
rekeningnummer NL82RABO0166960896 onder vermelding van de naam en groep van uw kind.  
 
U zult er zelf voor moeten zorgen dat u vooraf voldoende overblijfbeurten heeft gekocht.  
Het te betalen bedrag zal altijd minimaal 10 overblijfbeurten (€ 17,50) moeten zijn. 
 
Als blijkt dat er een tekort aan betaalde overblijfbeurten is voor uw kind dan zult u hiervoor een 
herinneringsbriefje (met een boete van € 1,75 per herinneringsbriefje) ontvangen.  
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