TSO Simba - algemene informatie & tarieven
Wat houdt de tussenschoolse opvang in?
Deskundige pedagogisch medewerkers (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 gevarieerd en uitdagend
speelgoed.
We maken gebruik 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 medewerker op de groep. De TSO groepsleiding werkt volgens het
pedagogisch beleid voor tussenschoolse opvang.
Starten met TSO
U kunt op elk gewenst moment starten met TSO. U kunt kiezen voor een vast contract of een
strippenkaart van 5 of 10 keer.
TSO bij vrije middag of dag van school
Bij een vrije (adv)middag van school gaat de TSO gewoon door. Hele dag vrij = geen TSO.
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.
Meer informatie?
Verderop in dit document vindt u meer informatie over inschrijven, kosten en betalingswijze.
Heeft u nog aanvullende vragen, opmerkingen of klachten, dan kunt u contact opnemen met:
Kinderopvang Simba
Zilvermeeuwstraat 1
2681 TT Monster
T: 0174-243104
E: info@kdvsimba.nl

Wij hopen dat uw kind een fijne tijd beleeft bij onze TSO!

Simba, algemene informatie TSO, juni 2019

Vast contract
Als u op vaste dagen gebruik wilt maken van de TSO, kunt u een contract afsluiten.
Inschrijven voor een contract kan via www.kdvsimba.nl. Zodra wij uw inschrijving hebben
ontvangen, ontvangt u per mail een bevestiging van de plaatsing en een overzicht
van de kosten per maand. Bij de berekening wordt uitgegaan van 40 schoolweken. Betaling
geschiedt via automatische incasso, halverwege de maand. Er wordt voor een schooljaar in
11 maanden geïncasseerd (niet in de maand augustus). Het is niet mogelijk restitutie te
ontvangen voor de TSO.
U ontvangt een betalingsherinnering als wij het maandbedrag niet kunnen incasseren. Mocht
de desbetreffende factuur na 7 dagen nog niet zijn voldaan, ontvangt u een aanmaning.
Indien de factuur na twee maanden nog niet voldaan is, wordt de opvang stopgezet totdat de
betaling is voldaan.
Kosten contract per maand schooljaar 2019/2020
Aantal dagen Bedrag per keer Maandbedrag
1 dag
2,90
10,55
2 dagen
2,90
21,10
3 dagen
2,90
31,65
4 dagen
2,90
42,20
De opzegtermijn bedraagt één maand. U kunt uw contract schriftelijk/per email opzeggen.
Als uw kind de school verlaat, geldt geen opzegtermijn.
Strippenkaart
Naast een vast contract kunt u kiezen voor een strippenkaart van 5 of 10 keer. Een
aanvraagformulier kunt u opvragen bij ons kantoor of op de groep.
Een strippenkaart is geldig t/m groep 8. Het bedrag voor een strippenkaart wordt in één keer
automatisch geïncasseerd na ontvangst van het aanvraagformulier. Niet gebruikte strippen
kunnen niet retour.
De strippenkaarten blijven op school, zo kan uw kind de kaart niet vergeten of verliezen. De
groepsleiding tekent de strippen af en laat het u weten als de kaart bijna vol is. U kunt dan
tijdig een nieuwe strippenkaart aanvragen.
Kosten strippenkaart
5 strippen: 18,50 euro (3,70 per keer)

10 strippen 35,- euro (3,50 per keer)

Incidenteel of extra overblijven
Maakt u alleen incidenteel gebruik van TSO? 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 euro per keer.
Het geld voor incidentele of extra opvang geeft u op de dag zelf gepast mee aan uw kind.

Gebruik de TSO agenda op school om te laten weten als uw kind:





naar de TSO komt (bij gebruik strippenkaart);
incidenteel komt (uiterlijk dag van tevoren doorgeven/gepast geld meenemen);
een keertje extra komt (uiterlijk dag van tevoren doorgeven/gepast geld meenemen);
een keertje ruilt (binnen dezelfde week).

Vermeld de voor- en achternaam en groep van uw kind bij de desbetreffende dag.
Afmelden van vaste dag
Het afmelden van een vaste dag (contract) kunt u in de TSO agenda schrijven, maar ook per
mail aan ons doorgeven. Bij afwezigheid betaalt u overigens wel gewoon door.
In alle gevallen horen wij graag vooraf of uw kind wel of niet naar de TSO komt.
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