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Inleiding 

 
Stichting Kinderopvang Noordoostpolder , verder te noemen SKN, heeft met diverse basisscholen 

afspraken gemaakt over de begeleiding van de tussenschoolse opvang (TSO). Deze afspraken zijn tot 

stand gekomen in overleg met de schooldirecties. 

Voor het pedagogisch beleid en pedagogisch werkplan TSO zie www.sknop.nl of site school. 

 
Aanmeldingsformulier en machtigingsformulier 
 
Ouders/verzorgers die gebruik willen maken van de tussenschoolse opvang voor hun kind(eren) 

dienen een aanmeldingsformulier en machtigingsformulier in te vullen. Aanmeldingsformulier en 

machtigingsformulier zijn verkrijgbaar bij de SKN en op school/of via de website van de school. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de afname van tussenschoolse opvang. Door het 

aanmeldingsformulier te ondertekenen gaat de ouder/verzorger akkoord met deze algemene 

voorwaarden. 

 

Belangrijke uitgangspunten 

- Tussenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen 

- Bij tussenschoolse opvang gaat het om vrije tijd gericht op ontspanning onder begeleiding van 

geschoolde vrijwilligers die begeleid worden door de coördinator  

 
Het product 

SKN zorgt voor de volledige organisatie van de tussenschoolse opvang. Afhankelijk van de specifieke 

afspraken op de school houdt dit onder andere het volgende in: 

- Werving en selectie van de vrijwilligers 

- Werving en selectie van de coördinator TSO 

- Professioneel  ondersteunen van de vrijwilligers 

- Het bieden van activiteiten tijdens  het overblijven 

- Het verzorgen van vrijwilligersovereenkomsten met vrijwilligers 

- Het betalen van vergoedingen 

- Het aanbieden van scholing vrijwilligers 

- Het innen van de ouderbijdragen door middel van automatische incasso 

- Onderhouden van contacten met de school 

- Het informeren van ouders 

 

Tijden tussenschoolseopvang 

Tussenschoolseopvang vindt plaats tijdens schoolweken in de middagpauze. 

http://www.sknop.nl/
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Onderwijswetgeving 

Tussenschoolseopvang lijkt qua vorm en inhoud op kinderopvang, maar valt onder de 

onderwijswetgeving. Ouders komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. 

 

Vrijwilliger – kind ratio 

De SKN streeft naar een ratio van maximaal 15 kinderen per vrijwilliger. De coördinator stelt de 

overblijfgroepen samen, deze kunnen per dag verschillen. 

 

Abonnement 

Ouders/verzorgers kunnen kiezen voor tussenschoolse opvang op vaste dagen in de week door 

middel van een abonnement. Ruilen van dagdelen is na overleg coördinator binnen een tijdsbestek 

van 7 dagen toegestaan. Voor opzegging van het gehele of gedeeltelijke abonnement geldt een 

opzegtermijn van een maand. Zonder opzegging wordt het abonnement steeds stilzwijgend verlengd. 

Zonder getekend aanmeldingsformulier wordt uw kind niet opgevangen. Indien een kind incidenteel 

afwezig is in verband met bijvoorbeeld ziekte, of als de school bijvoorbeeld een studiedag heeft 

gepland, zal geen restitutie van abonnementskosten plaatsvinden.  

 

Strippenkaart 

Voor incidentele opvang is het mogelijk een 10-strippenkaart te kopen. Deze strippenkaart kunt u 

d.m.v. het aanmeldingsformulier aanvragen. Zonder getekend aanmeldingsformulier wordt uw kind 

niet opgevangen. De strippenkaart blijft in het beheer van de coördinator TSO die bijhoudt hoeveel 

strippen verbruikt zijn. De strippenkaart kan meegenomen worden naar het nieuwe schooljaar. Na 

tariefwijziging is de strippenkaart nog een half jaar geldig. Indien de strippen dan niet volledig zijn 

gebruikt, komt deze te vervallen. Een strippenkaart kan gebruikt worden door alle kinderen binnen één 

gezin. 

 

Het is ook mogelijk om een combinatie tussen vaste opvang en incidentele opvang af te nemen. 

 

Belangrijke aandachtspunten 

- Komt uw kind niet dan dient u dit tijdig door te geven aan SKN, tel: 620613, of via mail naar 

info@sknop.nl 

- Het is niet toegestaan dat de kinderen tijdens het overblijven het schoolterrein verlaten, ook 

niet om vergeten spullen thuis op te halen. 

- De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee: brood, fruit en drinken en bij voorkeur geen 

snoep. Soms verzorgen de overblijfkrachten een traktatie bijvoorbeeld bij  een afscheid, 

verjaardag of afsluiting schooljaar.  

 

 

 

mailto:info@sknop.nl
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Aansprakelijkheid 

SKN is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigen speelgoed of kleding van het 

kind. SKN is niet wettelijk aansprakelijk voor de kinderen, noch voor de fysieke ruimten van de 

opvang. De aansprakelijkheids- verzekering van de school wordt geacht deze schade te dekken.  

 

Uitsluiting 

Kinderen die zich niet houden aan de afgesproken regels kunnen, na herhaalde gesprekken met kind, 

ouders/verzorgers en school, worden uitgesloten voor de tussenschoolse opvang.  

 

Beëindiging 

Wanneer de afspraken met de basisschool (zie inleiding) worden beëindigd komt automatisch deze 

overeenkomst te vervallen. SKN bericht de ouders/verzorgers uiterlijk één maand voorafgaand aan de 

beëindiging. 

De tussenschoolse opvang wordt tevens beëindigd wanneer het kind overgaat naar de middelbare 

school. 

 

Kosten 

De kosten voor de tussenschoolse opvang kunnen jaarlijks worden bijgesteld. Indien wettelijke 

bepalingen of de specifieke situatie op de school dit noodzakelijk maken kan ook tussentijds een 

prijswijziging doorgevoerd worden. Over de prijsverhogingen zal eerst met de schooldirectie  

gecommuniceerd worden alvorens deze aan te kondigen aan ouders. 

 

Automatische incasso 

De betaling van tussenschoolse opvang gaat per automatisch incasso. Rond de 15e van de maand 

worden de kosten van de werkelijk afgesproken dagen geïncasseerd. Alleen schoolvakanties en 

officiële feestdagen worden in mindering gebracht. Dit kan betekenen dat er elke maand een ander 

bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.  

Indien u niet via automatische incasso betaalt, wordt het strippenkaarttarief en administratiekosten in 

rekening gebracht. 

 

Bij niet succesvol innen kosten tussenschoolse opvang 

Indien gebleken is dat de kosten tussenschoolse opvang niet te incasseren zijn via automatische 

incasso, ontvangt de ouder/verzorger direct een eerste herinnering. SKN is gerechtigd de 

overeenkomst te beëindigen, indien de ouders/verzorgers ook na de tweede herinnering van het 

verschuldigde bedrag (verhoogd met aanmaningskosten) niet hebben voldaan. 

 

 

 

 


