
 

 

  
 

AANMELDING EN 
BETALING 

Tussenschoolse Opvang  
(TSO) 

Ik meld mijn kind aan voor de TSO (overblijf) schooljaar 2021-2022. 
 
Voor- en achternaam kind: ………………………………………………………………………….….……………................. 
 

Groep: ……………………..…….……..…Naam leerkracht: ……………………………………….………………................ 
 
Blijft over met ingang van (datum): ……………………………………………………………………………….................  
 
E-mailadres ouders: ………….……………………………………………………………………….....…………….................. 
 
Mobiel nummer ouders:  …………………………………………………………………..………….....……………................ 

 
Eventuele opmerkingen/bijzonderheden: ..............................………...............………………………................ 
 

 
Mijn kind blijft het hele jaar over op de dagen:   O maandag    O dinsdag    O donderdag    O vrijdag 
 

één dag per week, ik betaal:  O in één keer  € 80,00 
O in twee termijnen   € 40,00 per keer 
O in vier termijnen  € 20,00 per keer 

 
twee dagen per week, ik betaal: O in één keer  € 160,00 

O in twee termijnen   € 80,00 per keer 
O in vier termijnen  € 40,00 per keer   

 
drie dagen per week, ik betaal: O in één keer  € 240,00 

O in twee termijnen   € 120,00 per keer 
O in vier termijnen  € 60,00 per keer 

   
vier dagen per week, ik betaal: O in één keer  € 320,00 

O in twee termijnen   € 160,00 per keer 
O in vier termijnen  € 80,00 per keer   

  
Als u in één termijn betaalt is de uiterste betaaldatum 1 september 2021. 
Als u in twee termijnen betaalt, zijn de uiterste betaaldata 1 september 2021 en 1 maart 2022. 
Als u in vier termijnen betaalt, zijn de uiterste betaaldata 1 september 2021, 1 december 2021,  

1 maart 2022 en 1 juni 2022. 
 

Het is ook mogelijk een strippenkaart te kopen, waarmee uw kind incidenteel kan overblijven.  
Een strippenkaart kost € 21,00. Hiermee kan uw kind 10 keer overblijven.  
Deze kaart kunt u bij Carla Eefting kopen op maandag, donderdag of vrijdag tussen 8.30 en 9 uur. 
 
U kunt het geld voor de TSO overmaken op: NL 97 RABO 0308 1819 56 t.n.v. Stichting Kunst en Vliegwerk.  
Graag duidelijk vermelden: TSO, de voor- en achternaam van uw kind, de groep en het leerjaar van uw kind.  
Dit formulier graag inleveren bij de leerkracht van uw kind of bij de administratie. 

 
Tussentijdse aanmelding: 
Elk schooljaar heeft een verschillend aantal schoolweken, maar bij de berekening van het TSO geld gaan we uit 
van een gemiddelde van veertig schoolweken per jaar. Bij aanmelding in de loop van het schooljaar wordt het te 

betalen bedrag naar rato verminderd: voor elke maand wordt 1/10e deel van het jaarbedrag in rekening gebracht.   

 

Naam:……………………………………………………………………………… 

Handtekening:………………………………………………………………… 

Datum:……………………………………………………………………………. 


