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“Lekker leuk overblijven” 
 

 
 
 

Inschrijfformulier Tussen Schoolse Opvang (TSO) 
 

Wij schrijven hierbij ons kind   …..………………….   j/m 
uit groep  ……  in voor de TSO op basisschool De Boomhut. 
Met deze inschrijving geven wij aan ermee akkoord te zijn dat de 
verantwoordelijkheid voor ons kind bij de TSO ligt. 
 
U kunt kiezen uit een abonnement of een strippenkaart.  
Bij twee of meerdere dagen per week overblijven is een abonnement goedkoper.  
De strippenkaart is voordeliger als uw kind één keer per week of incidenteel overblijft. 
 
Ik kies voor: 

□ Abonnement 
De kosten per jaar bedragen bij een abonnement aan de Bernhardlaan: € 125,00 
De kosten per jaar bedragen bij een abonnement aan de Julianalaan: €   95,00  
 
Wij betalen de abonnementskosten: 
O per jaar (september)     
O per half jaar ( september en januari) 
( aub uw voorkeur aankruisen) 
 

Wij machtigen TSO de Boomhut om de overblijfkosten, zoals hierboven aangegeven, 
te innen van onze bankrekening. De doorlopende SEPA machtiging blijft geldig, 
totdat ons kind van school gaat, dan wel totdat wij schriftelijk opzeggen met een 
kalendermaand opzegtermijn.  
De opzegging van de machtiging kunt u schriftelijk indienen bij de administratie van 
school of door middel van een mail aan tso.deboomhut@debasisfluvius.nl 
 
IBAN (Intarnational Bank Account Number) 
 
 
Machtigingskenmerk: TSO de Boomhut 
Datum 
……………………. 
 
Handtekening 
       
…………………………………….   
Naam      Email 
 
………………………………………..  …………………………………..… 

(gelieve uw naam te gebruiken zoals vermeld bij de tenaamstelling van het hieronder 
ingevulde rekeningnummer) 

 

 
Incassant ID NL36ZZZ091659870000 
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□ Overblijven op strippen 

Wij maken geen gebruik van een abonnement maar schrijven ons wel in voor de 
tussen schoolse opvang omdat ons kind af en toe overblijft.  
 
Hiervoor kunt een strippenkaart kopen bij de administratie van de school. 
Deze strippenkaart biedt de gelegenheid om 10 keer over te blijven. 
 
De kosten van een strippenkaart bedragen voor de Bernhardlaan:  €  17,50 
De kosten van een strippenkaart bedragen voor de Julianalaan:  €  13,50  
 
De overblijfcoördinator registreert wanneer uw kind gebruik maakt van de TSO en 
geeft dit aan op de strippenkaart. De leerkracht van uw kind stelt het op prijs 
wanneer u laat weten wanneer uw kind bij uitzondering overblijft. 
Als de strippenkaart bijna vol is, ontvangt u van de TSO organisatie een brief met het 
verzoek een nieuwe strippenkaart te kopen bij Marga (administratie De Boomhut).  
 

Gegevens overblijfkind 
 

Voornaam kind : …………………………. 
 
Achternaam   : …………………………. 
 
Adres   : …………………………. 
 
Postcode  : …………………………. 
 
Woonplaats  : …………………………. 
 
e-mailadres  : …………………………. 
 
Geboortedatum : …………………………. 
 
Groep   : …………………………. 
 
Locatie  :          …………………………. 
 
Telefoon  : …………………………. 
 
Ingangsdatum  : …………………………. 
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Ons kind zal meestal overblijven op de volgende dagen  
(aankruisen wat van toepassing is): 
 
O maandag  O dinsdag  O donderdag  O vrijdag 
 
 
 
Bijzonderheden: 
(dieet, beperking, allergie, medicijngebruik tijdens TSO of andere zaken die voor de 
medewerkers van belang zijn) 
Geeft u belangrijke zaken a.u.b. ook even persoonlijk door aan de overblijfkracht. 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
 
 
Handtekening    Datum 

 
 

……………………………..   …………… 
 
 

 
 
 
 


