
 

 

 

 

 

 

 

Contract Tussen Schoolse Opvang (TSO) = overblijven tussen de middag. 

 

Openbare basisschool de Samensprong te Grubbenvorst, 

vertegenwoordigd door Rob Quicken, directeur 

en 

de heer/ mevrouw…………………………………………………… 

ouder/verzorger van………………………………………………… 

verklaren de volgende overblijfovereenkomst te hebben gesloten. 

 

 

Artikel 1. 

De ouder/verzorger en het kind zijn op de hoogte van de afspraken/regels bij het overblijven. De ouders 

ontvangen deze informatie op papier. Deze gegevens zijn ook terug te vinden op de website van de school. 

 

Artikel 2. 

De ouder/verzorger geeft schriftelijk d.m.v. een aanmeldingsformulier aan wanneer hun kind overblijft. Op 

dit formulier staan ook belangrijke telefoonnummers en eventuele bijzonderheden vermeld. Dit formulier 

wordt op papier uitgereikt en is ook te vinden op de website. 

 

Artikel 3. 

In het geval dat uw kind een dag niet overblijft of juist een keer incidenteel overblijft, vermeld dit dan op het 

white bord dat in de keuken hangt, of stuur vóór 11.30 uur van de betreffende dag een e-mail naar de coör-

dinator van de TSO: y.stappers@samensprong.akkoord-po.nl . 

 

Artikel 4.  

U krijgt na iedere twee maanden een rekening. Enkele dagen daarna wordt het betreffende bedrag door de 

coördinator automatisch geïncasseerd. De ouder/verzorger dient dus akkoord te gaan met automatische 

incasso. Dat gebeurt door het ondertekenen en retourneren van het door de school uitgereikte machtigings-

formulier (doorlopende machtiging).  

 

Artikel 5. 

Bij het niet betalen van de rekening wordt uw kind na een maand uitgesloten van het overblijven. 

 

Artikel 6. 

Als het overblijven vanuit kind/ouders/TSO niet volgens de regels/afspraken verloopt, kan de directeur in 

overleg met de coördinator besluiten om dit contract te ontbinden. 
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Artikel 7. 

De ouder/verzorger en het kind accepteren en waarderen de pedagogische aanpak van de TSO kracht. De 

TSO kracht handelt vanuit de visie van de Samensprong en heeft als taak het overblijven gezellig, verant-

woord en veilig te laten verlopen. 

 

Artikel 8. 

De ouder/verzorger gaat akkoord met het gegeven, dat bij problemen met het kind, contact wordt opgeno-

men met de ouder/verzorger en in gezamenlijk overleg een oplossing wordt gezocht. Indien deze oplossing 

niet naar wens van een van de partijen is, wordt dit contract ontbonden en is het kind uitgesloten van deel-

name aan de TSO. 

 

Artikel 9. 

We streven ernaar het pedagogisch beleid van de school na te leven. Dit houdt ook in dat snoep en fris-

drank tijdens het overblijven niet zijn toegestaan. 

 

 

 

Aldus overeengekomen op  ………………………………. te Grubbenvorst 

 

 

Namens de school  ouder/verzorger                  

 

Rob Quicken  …..…………………………                

 

 

handtekening  handtekening                                     

 

   

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


