
AANMELDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG 
Op de volgende pagina’s kunt u het aanmeldformulier en de machtiging voor het overblijven met een 
pasje vinden. De aanmelding geldt gedurende de jaren dat uw kind(eren) op school zit(ten). Tevens is 
het huishoudelijk reglement bijgevoegd. LET OP: aanmeldingen en mutaties hebben een 
verwerkingstijd van 5 werkdagen.  

Op het aanmeldformulier kunt u aangeven op welke dag(en) uw kind(eren) zullen overblijven. De door 
u opgegeven dagen worden vermeld op het overblijfpasje. Bij een wijziging of einde van het 
overblijven zal er een mutatieformulier moeten worden ingevuld. Dit is via de website van de school te 
downloaden.  

Ruilen van dagen is niet mogelijk en bij ziekte vervalt de dag. Er wordt geen restitutie gegeven als een 
kind een of meerdere dagen niet komt overblijven. Extra overblijven kan met een strippenkaart. Een 
pasje is één schooljaar geldig en zal elke schooljaar de eerste schooldag met het kind worden 
meegegeven.  

De jaartarieven voor een overblijfpasje staan hieronder vermeld. Het overblijfgeld wordt in 10 
maandelijkse termijnen geïncasseerd. Hiervoor dient u de bijgevoegde machtiging tot incasso in te 
vullen. Om de machtiging later eventueel in te trekken volstaat een kort ondertekend briefje.  

De eerste incasso vindt plaats in september van het betreffende schooljaar. Om het maandtarief te 
berekenen deelt u onderstaande jaarbedragen door 10. Bij latere instroming worden de genoemde 
bedragen uiteraard naar rato berekend.  

Strippenkaarten zijn de eerste schoolweek op maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30 en 8.45 
uur te koop op school. Daarna elke maandagochtend tussen 8.30 en 8.45 uur. Een strippenkaart kan 
alleen door volwassenen worden aangeschaft. Een strippenkaart voor 6 x overblijven kost €10,- en 
een kleine strippenkaart voor 3 x overblijven kost €5,-. Een strippenkaart wordt per kind aangeschaft, 
dus niet per gezin. Voor kinderen die enkel met strippenkaart overblijven hoeft geen aanmeldformulier 
te worden ingevuld. Wel moeten alle kinderen die met een strippenkaart overblijven (ook de kinderen 
met overblijfpasje die extra overblijven) elke keer aangemeld worden via de overblijftelefoon (076-
5962500). Dit heeft te maken met de presentietoetsing. Meer hierover leest u in het bijgevoegde 
huishoudelijk reglement.  

Ten slotte vragen wij u om eventuele bijzonderheden over uw kind (zoals bijvoorbeeld 
medicijngebruik), door te geven aan één van de coördinatoren Miranda van Deursen 06-25254652 of 
Heidy van Nederkassel 06-10645566 of via email tso@ikcdeplaetse.net    
 
Mocht u interesse hebben om mee te helpen als overblijfkracht, we kunnen altijd nieuwe mensen 
gebruiken! Dit geldt ook voor het bestuur van de stichting.  
 
OVERBLIJFTARIEVEN  
 

Per schooljaar 1 x per week 2 x per week 3 x per week 4 x per week 
1e kind € 65 € 120 € 140 € 160 
2e kind € 55 € 100 € 120 € 140 
3e kind € 45 € 80 € 100 € 120 
4e kind  € 40 € 50 € 60 € 70 
5e kind € 30 € 40 € 50 € 60 
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AANMELDFORMULIER TUSSENSCHOOLSE OPVANG 
 
LET OP: aanmeldingen hebben een verwerkingstijd van 5 werkdagen.  
Als u al overblijvende kind(eren) heeft, vul dan hier het lidnummer in (zie overblijfpasje): ……………. 
 
Ondergetekende geeft aan dat zijn/haar kinderen bij deze worden aangemeld voor overblijven op de 
St. Bavoschool te Rijsbergen.  

Achternaam kinderen  
 

 

Adres  
 

 

Postcode en plaats 
 

 

Telnr. Thuis  
 

 

Telnr. GSM 1e ouder  
 

 

Telnr. GSM 2e ouder  
 

 

Telnr. Werk 1e ouder  
 

 

Telnr. Werk 2e ouder  
 

 

Telnr. Noodgevallen (derden)  
 

 

Emailadres  
 

 

Ingangsdatum overblijven  
 

 

Extra bijzonderheden mbt uw 
kind (bijv. alergie, medicijnen)  
 

 

 
LET OP: vul hierboven zoveel mogelijk telefoonnummers in en geef wijzigingen altijd door aan de Stichting Tussenschoolse 
Opvang. In noodgevallen is het ook in uw belang dat u bereikbaar bent! De stichting voert een eigen administratie, dus mutaties 
dienen zowel aan de school als aan de stichting te worden doorgegeven.  

Voornaam kind Groep + 
letter 

Ma Di Do Vrij Jaarbedrag (zie tabel 
met tarieven)  

1e 
 

      

2e 
 

      

3e 
 

      

4e 
 

      

5e 
 

      

 
Het overblijfgeld wordt in maandelijkse termijnen geïncasseerd. Om incasso mogelijk te maken dient u 
de machtiging hieronder volledig in te vullen. Automatische incasso is de enige manier van betalen 
voor het overblijven met een pasje. Indien incasso niet mogelijk blijkt en betaling op een andere 
manier uitblijft, kan het kind geweigerd worden tijdens het overblijven. Ondertekening houdt in dat u 
akkoord gaat met het bijgevoegd huishoudelijk reglement en met incasso.  

 

Datum: ……………………………………… Handtekening: ……………………………………… 



DOORLOPENDE MACHTIGING TOT INCASSO – SEPA  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:   

Stichting Tussenschoolse Opvang (TSO) St. Bavoschool Rijsbergen, Sint Bavostraat 5, 4891 CG 
Rijsbergen, Nederland, incassant ID NL97ZZZ201085320000  

doorlopende incasso-opdrachten te sturen aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens overblijfkosten en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 
schrijven in overeenstemming met de incasso-opdracht van de Stichting TSO St. Bavoschool.  

De incasso-opdrachten worden op of omstreeks de 1e dag van de maanden september t/m juni aan de 
bank verstuurd onder vermelding van kenmerk machtiging (zijnde uw lidnummer bij de Stichting TSO).  

Gegevens rekeninghouder:  

Naam 
 

 

Adres  
 

 

Postcode en plaats  
 

 

Land  
 

 

IBAN  
 

 

BIC (niet verplicht bij NL-IBAN)  
 

 

Ingangsdatum overblijven  
 

 

 

 

Woonplaats ………………………………………………………………….  

 

Datum ………………………………………………………………………..  

 

Handtekening ………………………………………………………………. 

 

 

 

Gelieve dit formulier volledig ingevuld en ondertekend te mailen naar tso@ikcdeplaetse.net of per post 
te sturen naar: Miranda van Deursen, Burgemeester Gommersstraat 80, 4891 AS Rijsbergen 
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