Tussenschoolse opvang Simba algemene informatie & tarieven
Wat houdt tussenschoolse opvang in?
Deskundige pedagogisch medewerk(st)ers (PM’ers) vangen, samen met een aantal
overblijfkrachten, de kinderen tussen de middag op om gezellig samen te eten. Uw kind
neemt zelf een gezond lunchpakketje mee en Simba zorgt voor vers fruit. Tussen de middag
is voor de kinderen een belangrijk moment. Even geen school, lekker ontspannen en eten
om jezelf weer op te laden. Simba zorgt ervoor dat uw kind zich ‘thuis’ voelt en dat het
zichzelf kan zijn. We werken continue aan een goede sfeer en spreken duidelijke regels met
elkaar af. Kinderen kunnen binnen en buiten spelen, er is volop gevarieerd en uitdagend
speelgoed.
Er wordt gebruik gemaakt van vaste ruimten in de school. Per 15 kinderen is een begeleider
(PM’er van Simba of overblijfkracht) aanwezig. Per locatie is minimaal 1 PM’er van Simba
aanwezig. De kinderen worden zoveel mogelijk verdeeld in groepen per leeftijdscategorie.
Op die manier zitten klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar. We zorgen zoveel
mogelijk voor een vaste medewerkster op de groep.
De TSO groepsleiding werkt volgens het pedagogisch beleid voor tussenschoolse opvang.
Kosten
Als u op vaste dagen gebruik wilt maken van de tussenschoolse opvang, kunt u een contract
afsluiten. Het overblijven kost dan 2,90 per keer.
Naast een vast contract kunt u kiezen voor een 10-strippenkaart (3,50 per keer) of een 5
strippenkaart (3,70 per keer)
Maakt u alleen incidenteel gebruik van tussenschoolse opvang? Dan betaalt u 3,90 euro per
keer. Als uw kind een vast contract heeft en daarnaast een keertje extra komt, betaalt u 2,90
per keer.
Inschrijven
U kunt op elk gewenst moment starten met tussenschoolse opvang. Een inschrijfformulier
voor een vast contract kunt u opvragen via info@kdvsimba.nl. Ook het aanvragen van een
strippenkaart kunt u via dit mailadres doen.
Alle strippenkaarten zijn genummerd en blijven in een map op school. De groepsleiding
tekent de strippen af. Door de strippenkaart op school te houden, is er geen kans dat uw kind
de kaart vergeet of verliest. Wanneer de kaart bijna vol is, krijgt uw kind een briefje mee naar
huis. U kunt dan tijdig een nieuwe strippenkaart bij ons aanvragen.
Incidentele of extra opvang kunt u (uiterlijk een dag van tevoren voor 18.00 uur) doorgeven
via de TSO agenda op school of via info@kdvsimba.nl
In alle gevallen willen wij het van tevoren weten als uw kind naar de tso komt.
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Ruilen
Bij een vast contract is het mogelijk om, incidenteel, te ruilen van dag binnen dezelfde week.
Het is niet mogelijk om te ruilen met een feestdag.
TSO bij vrije middag of dag van school
Bij een vrije middag van school (bijvoorbeeld adv middag) gaat de tso gewoon door. Als
kinderen een hele dag vrij zijn, is er vanzelfsprekend geen tso.
TSO agenda
Incidentele opvang, ruilen (in dezelfde week) of extra overblijven kunt u opschrijven in de
TSO agenda op school. Vermeld hierbij de voor- en achternaam en de groep van uw kind bij
de desbetreffende dag(en).
Afmelden van vaste dag
Wij verzoeken u door te geven wanneer uw kind niet komt. U kunt dit opschrijven in de TSO
agenda op school of mailen info@kdvsimba.nl. Bij afwezigheid betaalt u overigens wel
gewoon door.
Wijze van betaling
Contract
Betaling van een vast contract geschiedt via automatische incasso. Bij de berekening wordt
uitgegaan van 40 schoolweken. U ontvangt van ons een betalingsoverzicht. Het
maandbedrag wordt halverwege de maand afgeschreven. Er wordt voor een schooljaar in 11
maanden geïncasseerd, in de maand augustus is er geen incasso. Het is niet mogelijk
restitutie te vragen voor de TSO.


Kan het maandbedrag na 2 pogingen niet worden geïncasseerd, dan wordt dit
overgedragen naar Secure Incasso.

Kosten abonnement per maand schooljaar 2018/2019
Aantal dagen Maandbedrag
1 dag
10,55
2 dagen
21,10
3 dagen
31,65
4 dagen
42,20
Strippenkaart
Het bedrag voor een strippenkaart (35,- euro voor 10 strippen en € 18,50 voor 5 strippen)
wordt in één keer geïncasseerd. De strippenkaart kan niet ingewisseld worden voor geld.
Incidenteel of extra overblijven
Het geld voor incidentele of extra opvang geeft u op de dag zelf mee aan uw kind.
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Klachten
Opmerkingen, vragen en/of klachten horen wij graag. U kunt hiervoor terecht bij het kantoor
van Simba via info@kdvsimba.nl of met telefoonnummer 0174-243104
Opzegtermijn
De opzegtermijn van het contract bedraagt één maand. U kunt uw abonnement opzeggen
via info@kdvsimba.nl of een brief sturen aan: Simba TSO, Zilvermeeuwstraat 1, 2681 TT
Monster.
Ontzeggen van de toegang tot de TSO
In bijzondere gevallen kan een kind niet meer naar de TSO van Simba komen.
 Betalingsachterstand
Bij een betalingsachterstand van 2 maanden kan uw kind (totdat de betaling is
voldaan) kind niet naar de TSO van Simba komen. Wij informeren ouders hier
schriftelijk over.
 Gedragsproblemen
Op de tso maken we duidelijke afspraken met elkaar. Bijvoorbeeld over hoe we met
elkaar omgaan (respectvol) en praktische zaken zoals zelf je spullen opruimen etc.
Als een kind zich na herhaaldelijk waarschuwen niet aan de regels houdt, leggen we
hierover contact met de ouders. Als het kind het gedrag niet aanpast is hij of zij niet
meer welkom op de tso.

Simba, algemene informatie TSO, juni 2018

