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Tussenschoolse opvang   

Gezamenlijk een boterham eten, in een rustige, ontspannen en ongedwongen sfeer waarbij kinderen 

enerzijds hun energie kwijt kunnen en anderzijds zich kunnen opladen voor de middag. Bij 

tussenschoolseopvang gaat het om het invullen van vrije tijd, gericht op ontspanning onder 

begeleiding van geschoolde vrijwilligers die begeleid worden door de coördinator. 

 

 

Veilige basis 

De tussenschoolseopvang biedt kinderen een veilige plek waar ruimte is om zichzelf te ontplooien.  

In samenwerking met de school zijn afspraken gemaakt en regels opgesteld. 

De taak van de overblijfkracht is in eerste instantie het scheppen van een prettige sfeer, waarin 

kinderen hun boterham kunnen eten en waar aandacht  is voor elkaar.  

 

 

Tarief 

De bijdrage voor het schooljaar 2020/2020 is vastgesteld op € 2.75 per keer. De betaling gaat per 

automatisch incasso. Rond de 15e van de maand worden de kosten van de werkelijk afgesproken 

dagen geïncasseerd. Alleen schoolvakanties, inclusief de vrijdag voor aanvang Kerst- en 

zomervakantie(*), en officiële feestdagen worden in mindering gebracht. Dit kan betekenen dat er elke 

maand een ander bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.  

(*) Indien u toch gebruik wilt maken van de TSO op deze vrijdagen dan kunt u uw kind(eren) telefonisch aanmelden bij SKN op 

nummer 0527-620613. 

 

Lopende abonnementen worden automatisch in het nieuwe schooljaar  verlengd, tenzij beëindiging 

daarvan uiterlijk 1 juli 2021 schriftelijk is doorgegeven aan SKN (Europalaan 40A  8303 GJ 

Emmeloord) of via mail naar info@sknop.nl o.v.v. naam kind en naam school. 

 

 
Aanmelding abonnement(en) 

 Tijdig aanmelden bij voorkeur 1 maand voor  gewenste plaatsingdatum.  

 Aanmeldingsformulier en machtigingsformulier zijn verkrijgbaar bij de SKN en op school. 

 Het aanmeldingsformulier en het machtigingsformulier stuurt u volledig ingevuld naar de 

SKN . Het machtigingsformulier is geldig voor het hele gezin. 

 Na ontvangst aanmeldingsformulier en machtigingsformulier ontvangt  u een schriftelijke 

bevestiging van plaatsing. 

        z.o.z. 
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(Gedeeltelijke) opzegging of wijziging abonnement (en) 

 (Gedeeltelijke) opzegging dient schriftelijk  te gebeuren bij SKN, of via mail naar 

info@sknop.nl  o.v.v. naam kind en naam school  Er wordt een opzegtermijn van 1 maand 

gehanteerd.  

 Wijziging van dagen dient schriftelijk te gebeuren bij SKN of via mail naar  info@sknop.nl 

o.v.v. naam kind en naam school. 

        

     

Incidenteel overblijven in het schooljaar 2020/2021 

Voor het incidenteel overblijven wordt gewerkt met strippenkaarten. Deze kaarten kosten € 36.00 per 

stuk en kunnen worden gebruikt voor 10x overblijven. U kunt een strippenkaart bestellen door  

€ 36.00(of een veelvoud hiervan) over te maken op rekeningnummer: NL43RABO0128559977 van 

STON, onder vermelding van “overblijven naam school” en de voor- en achternaam van het 

betreffende kind. Tevens stuurt u het aanmeldingsformulier volledig ingevuld naar SKN. 

Zodra het  aanmeldingsformulier en de betaling bij SKN binnen zijn, komt er een strippenkaart met de 

naam van uw kind(eren) bij de overblijfadministratie te liggen. Wanneer de strippenkaart vol is, 

ontvangt u hierover een schrijven van SKN met als bijlage een kopie van de volle kaart. 

 

Voor het incidenteel overblijven gelden de volgende voorwaarden: 

 Bij voorkeur minimaal 1 schooldag van tevoren melden bij SKN tel. 0527-620613. SKN geeft 

iedere ochtend de af- en aanmeldingen door aan het overblijfteam. 

 Er moet een strippenkaart voor uw kind aanwezig zijn bij de overblijfadministratie (het is 

verstandig om aan het begin van het schooljaar uit voorzorg een strippenkaart te kopen, 

omdat tussentijdse verwerking een paar dagen tijd kost). 

 Er moet voldoende ruimte in de overblijfgroep zijn. Als de groepen vol zijn en/of er is niet 

voldoende begeleiding beschikbaar, dan is incidenteel overblijven niet mogelijk. 

 Een strippenkaart is door meerdere kinderen uit één gezin te gebruiken. 

 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Rensink (coördinator TSO)  

Stichting Kinderopvang Noordoostpolder 0527-620613 of 06-11083671 (ma. t/m vr. tussen 09.00 – 

11.00 uur). 
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