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ARTIKEL 1. Algemeen  

1. Tussenschoolse opvang (TSO): van einde 

ochtendprogramma school tot aanvang 

middagprogramma school. Het gaat om maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag (alleen op de locatie 

Bernhardlaan en vanaf groep 5). De tijden zijn voor locatie 

Julianalaan 12.00-12.45 en voor locatie Bernardlaan: 

12.00-12.55. 

2. De TSO is inclusief begeleiding bij maaltijd en 

activiteit/vrij spel.  

4. Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet 

Kinderopvang en komt derhalve niet voor vergoeding 

door de overheid in aanmerking.  

 

ARTIKEL 2. Start/einde van de overeenkomst  

1. U kunt TSO afnemen in de vorm van een abonnement.  

2. De overeenkomst start per de door de 

ouder(s)/verzorger(s) opgegeven ingangsdatum. De 

aanmelding geschiedt via het digitale aanmeldformulier. 

Het aanmeldformulier kunt u opvragen via het e-

mailadres: tso.obsdeboomhut@debasisfluvius.nl  

3. De TSO loopt automatisch door naar het volgende 

schooljaar en eindigt aan het einde schooljaar van groep 

acht. 

4. In het geval een leerling gedurende het schooljaar op 

school komt en gebruik wil maken van de TSO, wordt de 

bijdrage naar rato gefactureerd. 

5. Het abonnement is voor alle dagen dat TSO wordt 

aangeboden aan de groep waarvan het kind onderdeel is. 

Er kan geen teruggave verricht worden bij (structurele) 

afwezigheid op een of meerdere TSO dagen. 

 

 ARTIKEL 3. Opzegging van de overeenkomst  

1. Het opzeggen van het overblijven kan aan het eind van 

elke maand, maar wel voor de eerstvolgende 

betalingsdatum.  

2. Opzegging dient plaats te vinden via het e-mailadres: 

tso.obsdeboomhut@debasisfluvius.nl 

3. Bij betalingsachterstand krijgen de 

ouder(s)/verzorger(s) een herinnering. Indien er na dit 

schrijven (nog) geen betaling heeft plaatsgevonden, 

ontvangen zij een tweede herinnering. Vervolgens gaat de 

administrateur persoonlijk in gesprek met de 

ouder(s)/verzorger(s) om een oplossing te bespreken. 

Indien afspraken niet worden nagekomen, bestaat de 

mogelijkheid een incassobureau in te schakelen. De 

meerkosten worden op de betreffende niet-betalende 

ouders)/verzorger(s) verhaald. In het uiterste geval kan 

het bestuur besluiten een kind uit te sluiten van de 

tussenschoolse opvang op school, en moeten de 

ouder(s)/verzorger(s) zelf een oplossing vinden. Dit laat 

de betalingsverplichting van de ouder onverlet. 

 

ARTIKEL 4. De vergoeding  

1. Voor krachtens deze offerte beschikbaar gestelde 

tussenschoolse opvang, ongeacht of deze slechts voor 

een deel of in het geheel niet worden benut, is 

vergoeding van het TSO tarief verschuldigd.  

2. Het huidige TSO tarief staat gepubliceerd op de website 

van de Boomhut. Dit tarief is in overleg met de school en 

onder goedkeuring van de MR bepaald. Het tarief kan 

wijzigingen ondergaan. Daarvan wordt u vooraf op de 

hoogte gebracht. 

3. Afwezigheid van het kind om welke reden dan ook 

(schoolreis, uitstapje school, meegaan met een 

vriend(innet)je), geeft de wederpartij geen recht op welke 

geldelijke restitutie dan ook.  

4. Er wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht.  

 

ARTIKEL 5. Betaling  

1. Betaling is mogelijk in één keer (jaarlijks in september) 

of in twee keer (halfjaarlijks in september en januari).  

2. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de 

betaling per automatische incasso. De betaling plaats te 

vinden op een door ons aangewezen bank- of 
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girorekening. Daartoe wordt van de wederpartij een 

incassomachtiging verlangd. Deze machtiging verloopt via 

het aanmeldformulier.  

3. Vanaf een tweede storno zullen er administratie/ 

bankkosten in rekening worden gebracht a € 5,- per 

volgende storno.  

 

ARTIKEL 6. Aansprakelijkheid 

1. Voor al degenen die tijdens het overblijven bij de 

kinderen betrokken zijn en verantwoordelijk gesteld 

kunnen worden voor eventuele schade die ze zelf 

veroorzaken, heeft de OBS De Boomhut een collectieve 

WA-verzekering afgesloten. Hiermee is ieder die belast is 

met toezicht tijdens de middagpauze verzekerd tegen 

wettelijke aansprakelijkheid.  

Deze WA-verzekering geldt echter niet voor de kinderen. 

De keuze om een gezins WA-verzekering af te sluiten is 

aan de ouder(s)/verzorger(s) zelf.  

 

ARTIKEL 7. Gezondheidsvoorwaarden  

1. Indien het kind ziek is en het op school verblijft, staat 

het ter beoordeling van de leiding van TSO deBoomhut of 

het kind wel of niet (deels) voor de tussenschoolse 

opvang kan worden toegelaten, e.e.a. eventueel in 

overleg met de leerkracht/ school. Het niet toelaten van 

het kind geeft de wederpartij geen recht op restitutie van 

het overeengekomen tarief.  

 

ARTIKEL 8. Klachtenregeling 

Wanneer u een klacht heeft over de TSO, blijf hier dan 

niet mee rondlopen, maar ga ermee naar de 

dagverantwoordelijke of de teamleider. Dan kunnen we 

samen ons best doen om de situatie op te lossen.  

Leerkrachten hebben geen actieve rol in de TSO en zijn 

daarmee niet primair verantwoordelijk voor de opvang 

van de kinderen in deze periode. 

Mochten ouder(s)/ verzorger(s) er met de 

dagverantwoordelijke of teamleider niet uitkomen, dan 

kunnen zij de klachtenregeling van de school aanwenden 

of/en een mail sturen naar 

tso.obsdeboomhut@debasisfluvius.nl en zal het bestuur 

van de Stichting TSO deBoomhut graag het gesprek aan 

gaan. 

 

ARTIKEL 9. Overige specifieke afspraken  

1. Op het aanmeldformulier komt tevens de 

privacybescherming aan de orde, voorover deze niet bij 

wet is vastgelegd.   

3. OBS De Boomhut is een “Vreedzame” school en de 

TSO-uitgangspunten zijn hiermee in overeenstemming. 

Tijdens de tussenschoolse opvang gelden huisregels die 

mede zijn afgestemd op de regels van school.  

4. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden worden 

uitsluitend door Stichting TSO deBoomhut doorgevoerd. 

De als gevolg van wijzigingen vernieuwde algemene 

voorwaarden zullen per email aan ouder(s)/verzorger(s) 

kenbaar gemaakt worden. 

5. Bij vragen en/of problemen m.b.t. de tussenschoolse 

opvang dienen ouder(s)/verzorger(s) zich altijd te wenden 

tot de coördinator TSO op school of via het e-mailadres: 

tso.obsdeboomhut@debasisfluvius.nl. 


