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De TSO op De Windroos wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers onder
leiding van een TSO-coördinator. De TSO-coördinator is in vaste dienst bij SCOPE
Scholengroep. Alle medewerkers zijn in het bezit van een VOG, bewijs van goed gedrag.

Ons streven is om voor uw kind een fijne en veilige overblijf te verzorgen. De TSO zorgt voor
fruit en met feestdagen een extraatje. Kinderen nemen vaak ook zelf een extraatje mee voor
bij de lunch, wilt u erop letten geen lolly’s en kauwgom mee te geven aub!

Er is voldoende speelmateriaal om buiten en binnen mee te spelen. Denk hierbij aan:
knutselspullen, gezelschapsspelletjes, loom, krijt, bellenblaas, ballen, springtouwen enz..

U kunt voor 9 uur op de dag van overblijf uw kind af- en aanmelden. Dit om de veiligheid te
waarborgen. Bij tijdig afmelden worden geen kosten gerekend. U ontvangt altijd een
bevestiging als uw aan- of afmelding door ons is ontvangen, zodat u weet dat uw bericht goed
is binnengekomen.

Kosten overblijf;
Vaste dagen -    €2.25
Losse dag -    €2.25 (opgeven voor 9 uur op de dag van overblijf)
Niet afgemeld -    €3.00 (niet afgemeld voor 9 uur op de dag van overblijven)
Niet op tijd aangemeld -    €4.00 (voor 9 uur op de dag van overblijf)

Als  u het leuk vindt om ons te komen helpen of als u een keer samen met uw kind wil komen
kijken, dan bent u van harte welkom! We horen het graag!

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de coördinator: Nathasja Blokzijl
Mailadres : overblijfdewindroos@scopescholen.nl.
Parro: Nathasja Blokzijl TSO

Namens de TSO-krachten en het schoolbestuur van  “De Windroos”.

TSO-schoolcoördinator,

Nathasja Blokzijl
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Inschrijfformulier voor de TSO

Het aanmelden van uw kind voor de TSO dient te gebeuren d.m.v. dit inschrijfformulier.
Wijzigingen van overblijfdagen, telefoonnummer, huisarts, adres enzovoort, kunt u
doorgeven middels een mutatieformulier. Deze is bij de TSO-administratie verkrijgbaar.

Ondergetekende wenst met ingang van d.d.…………………………….. zijn/haar kind gebruik te
laten maken van de TSO volgens onderstaande opgave.

Op vaste dag(en)   : 0 maandag   0 dinsdag     0 donderdag    0 vrijdag
Onregelmatig* op  :  0 maandag   0 dinsdag     0 donderdag    0 vrijdag   0 onbekend

Naam kind :

……………………………………………………………………………………..jongen/meisje

Groep                     : ……………Naam leerkracht(en):…………………………………………………………...

Naam huisarts : ……………………………………………………………Telefoonnummer…………………..

Bijzonderheden over gezondheid en gedrag van het kind, die de TSO-krachten moeten

weten bij het uitoefenen van hun taak: .……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam ouder/verzorger : ……………………………………………………………………………………..

Adres :……………………………………………………………………………………….

Postcode : ……………………………………………………………………………………..

Telefoon thuis : ……………………………….Telefoon werk: ……………………………

Mobiel nummer : ……………………………

Telefoon contactadres : ……………………………Naam………………………………………………..

E-mail adres : ………………………………………….

Wilt u meewerken aan de TSO-voorziening bij ons op school?
0  ja, graag word ik: 0 vaste kracht, 0 oproepkracht.
Ik heb voorkeur voor: 0 maandag,     0 dinsdag,     0 donderdag,     0 vrijdag
0  ik help al mee bij de TSO. 0  nee, ik heb geen interesse.
Door ondertekening van dit formulier/contract stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent
om belangrijke informatie of wijzigingen tijdig door te geven aan de TSO -coördinator. Tevens
verklaart u hierbij op de hoogte te zijn van de regels alsmede de financiële verplichtingen
m.b.t. de TSO.
Naam: ……………………………………… Datum: ……………… Handtekening:
……………Handteke
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……………………………..
Mutatieformulier TSO (overblijven)

Naam kind :

……………………………………………………………………………………..jongen/meisje

Groep                     : ……………Naam leerkracht(en):…………………………………………………………...

Naam huisarts : ……………………………………………………………Telefoonnummer…………………..

Veranderingen in vaste TSO-dagen:

Met ingang van d.d.…………………………………………….

0 Huidige TSO-dagen: 0 Maandag 0 Dinsdag 0 Donderdag 0 Vrijdag:

0 Gewenste TSO-dagen: 0 Maandag 0 Dinsdag 0 Donderdag 0 Vrijdag

0 Mijn kind stopt met de TSO 0 Mijn kind maakt nog af en toe gebruik van de TSO

Veranderingen in gezondheid en gedrag van het kind, die de TSO-krachten

moeten weten bij het uitoefenen van hun taak:

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Veranderingen van persoonlijke gegevens, met ingang van:……………………………………

Adres :…………………………………………………………………………………………………..

Postcode : ………………………………………………………………………………………………….

Telefoon thuis : ……………………………….Telefoon werk: ………………………………………

Mobiel nummer : ……………………………

Telefoon contactadres : ……………………………Naam………………………………………………..

Huisarts : ……………………………………………………… Tel.nr. ……………………….

E-mail adres : ………………………………………….

Bank/giro rek.nummer : ………………………………………….

Overige veranderingen………………………………………………………………………........................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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