VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG - DE DISTELVLINDER
De ouders/verzorg(st)ers gaan een overeenkomst aan met basisschool de Distelvlinder voor de
verzorging van de tussenschoolse opvang. U kunt zelf aangeven op welke dagen u opvang wenst.
Door de overeenkomst te ondertekenen, gaat u akkoord met de hieronder genoemde voorwaarden.
Bij regelmatige opvang is het aangaan van de overeenkomst verplicht.

Tarieven tussenschoolse opvang
Kosten schooljaar

€ 68,00 per kind voor 1 dag per week; 40 weken

Incidentele opvang

€ 2,50 per keer (betaling via strippenkaarten)

Abonnement
Wanneer uw kind gaat overblijven op één of meerdere vaste dagen per week, dient u hiervoor een
abonnement af te sluiten. Dit abonnement sluit u af door middel van het ondertekenen van een
overeenkomst tussenschoolse opvang. Een abonnement kan op elke willekeurige dag in het
schooljaar van start gaan en zal automatisch eindigen wanneer uw kind de basisschool verlaat of
wanneer u deze tussentijds opzegt. Een overeenkomst kunt u opvragen via tso@skpc.nl of via
school. De abonnementskosten zijn € 1,70 per keer. In een schooljaar wordt uitgegaan van
40 schoolweken, rekening houdend met de vakanties. Uitval door feest- en studiedagen wordt niet
verrekend.
*Rekenvoorbeeld:

de kosten bij opvang op bijv. maandag en donderdag zijn
40 weken x 2 dagen x € 1,70 = € 136,00.

Wijzigingen
U kunt te allen tijde de vaste abonnementsdag(en) wijzigen. U kunt dan een mutatieformulier
invullen en inleveren op school of bij de SKPC of een e-mail sturen naar tso@skpc.nl onder
vermelding van ‘wijziging abonnement’, de voor- en achternaam van uw kind, de naam van de school
en de locatie en de door te voeren wijziging.

Ruildagen
Het is mogelijk om incidenteel van dag te ruilen. U kunt één vaste overblijfdag van uw kind ruilen
tegen een andere dag in dezelfde week of de week daarop volgend. Het is niet mogelijk dagen op te
sparen over meerdere weken of ruildagen op langere termijn te plannen. Een ruildag dient u uiterlijk
één dag van tevoren aan te geven op het TSO-whiteboard in de hal van de school of via het TSOmailadres van de school: tso.distelvlinder@opo-r.nl

Afmelden
Wanneer uw kind op de vaste overblijfdag door ziekte of een andere reden niet zal overblijven, dient
u dit uiterlijk om 10.00 uur die overblijfdag aan te geven op het TSO-whiteboard in de hal van de
school of via het TSO-mailadres van de school : tso.distelvlinder@opo-r.nl
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Opzeggen
Voor het opzeggen van het abonnement geldt een opzegtermijn van 4 weken. U kunt op ieder
gewenst moment het abonnement opzeggen en deze kan ook op elke willekeurige dag ingaan. U
kunt dan een mutatieformulier invullen en inleveren op school of bij de SKPC of een e-mail sturen
naar tso@skpc.nl onder vermelding van ‘opzegging abonnement’, de voor- en achternaam van uw
kind, de naam van de school en de locatie.

Ziekte
Bij ziekte van uw kind worden de kosten niet geretourneerd, tenzij uw kind langer dan 4 weken ziek
is. In dat geval kunt u het beste even contact opnemen met het Servicebureau van de SKPC
(tso@skpc.nl ), zodat wij daarover afspraken kunnen maken.

Incidentele opvang via strippenkaarten
Voor de incidentele opvang van uw kind kunt u een strippenkaart van 10 strippen kopen. Een
strippenkaart kost € 25,00 en is geldig zolang uw kind(eren) de Distelvlinder bezoeken. Bij
tussentijdse tariefwijzigingen zal er ter verrekening één strip van de strippenkaart worden
afgeschreven. Als uw kind incidenteel gebruik gaat maken van de tussenschoolse opvang, dan kunt u
een strippenkaart bestellen bij de administratie van de SKPC door een aanvraagformulier
strippenkaart in te vullen en in te leveren op school of bij de SKPC of een e-mail te sturen naar
tso@skpc.nl Vermeld daarin: de voor- en achternaam van uw kind, de naam van de school en de
locatie, de groep waarin uw kind zit, het IBAN rekeningnummer voor de incasso en de naam van de
rekeninghouder. Vervolgens wordt € 25,00 van dit rekeningnummer afgeschreven. Contante betaling
is niet mogelijk. De strippenkaarten worden op school bewaard en afgevinkt wanneer uw kind
incidenteel overblijft. Uiteraard is het ook mogelijk om naast een abonnement ook nog een
strippenkaart aan te vragen.

Automatische incasso
Op de overeenkomst kunt u aangeven van welk IBAN rekeningnummer de kosten kunnen worden
geïncasseerd. De incasso wordt uitgevoerd twee keer per jaar in september en januari. Betaling via
de automatische incasso is verplicht. Als de incasso niet kan worden uitgevoerd, ontvangt u één maal
het verzoek de kosten alsnog te voldoen. Wordt aan dit verzoek niet voldaan, dan kan de directeur
van de school besluiten dat de opvang wordt gestaakt.

Overige informatie
Voor alle overige vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Administratie TSO op
het Servicebureau van de SKPC onder telefoonnummer 0345 - 51 74 77 of via tso@skpc.nl. Ook
verwijzen wij u naar onze website www.skpc.nl .

Mailadressen De Distelvlinder
TSO-mailadres school:
Administratie TSO (SKPC):
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