CONTRACT TUSSENSCHOOLSE OPVANG
GEGEVENS OUDER
Naam Ouder / Verzorger
(op deze naam wordt gefactureerd)

:

Adres

:

Postcode en Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Email

:

U ontvangt de factuur per email, betaling is alleen toegestaan per automatisch incasso.
De ouder /verzorger geeft Don Bosco toestemming tot automatisch incasso van de verschuldigde
overblijfgelden.
Incasso mag plaatsvinden van IBAN
Ten name van

:
:

GEGEVENS KIND
Roepnaam (kind)

:

Achternaam (kind)

:

Groep

:

Bijzonderheden (allergieën, medicijnen)

:

Welke dagen blijft uw kind over

: MA DI DO VR

Startdatum

:

Lunchpakket door Don Bosco

: Ja Nee (s.v.p. omcirkelen)

(s.v.p. de gewenste dagen omcirkelen)

In geval van Nood waarschuwen
Naam

:

Telefoonnummer

:

De foto’s van activiteiten waarop mijn kind zichtbaar is, mogen gebruikt worden voor publicatie in (sociale)
media.
 Ja
 Nee

Betalingsvoorwaarden
In de bijlage vindt u de tarieven voor het huidige schooljaar. De kosten zijn per jaar verdeeld over vijf
factuurmomenten (eind augustus, oktober, december, februari en april).
Voor ouders, die meerdere kinderen laten overblijven geldt de volgende staffel:
 Voor het eerste kind betaalt een ouder 100% van het bovengenoemde bedrag;
 Voor het tweede kind betaalt een ouder 75% van het bovengenoemde bedrag;
 Voor het derde/vierde etc. kind betaalt een ouder 50% van het bovengenoemde bedrag;
Bij betalingsachterstand kan uw kind niet overblijven, ook niet tegen contante betaling of op strippenkaart,
totdat de betaling voldaan is.
Dit contract is door ondertekening geldig tot einde groep 8.Jaarlijks ontvangt u het contract ter controle. U
kunt eventuele wijzigingen dan doorgeven. Mocht u om welke reden dan ook eerder willen opzeggen dan is dit
altijd mogelijk. Hiervoor geldt een opzegtermijn van één maand.

Reglement Tussenschoolse opvang Mariaschool en Don Bosco
Voor ouders en Don Bosco geldt:
 Jaarlijks geeft u aan of u gebruik maakt van onze lunchservice of dat u zelf voor de lunch van uw kind
zorgt. Koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan en snoep in beperkte mate. In verband met de
veiligheid zijn lollies, kauwgomballen en andere harde snoepjes verboden.
 De groepen 1 en 2 blijven over op de Mariaschool, de groepen 3 tot en met 8 op de locatie Don Bosco
 Don Bosco zorgt ervoor dat de gebruikte lokaliteiten in goede staat verkeren, dit geldt ook voor het
sport- en spelmateriaal.
 Indien uw kind een dag niet overblijft, moet u daarvoor een briefje afgeven bij de klassenleerkracht.
Om veiligheidsredenen neemt de overblijfleiding zonder uw schriftelijke toestemming uw kind
onherroepelijk mee naar Don Bosco.
De schoolregels van de Mariaschool zijn ook tijdens de tussenschoolse opvang van toepassing. Op een andere
manier gezegd:
 We verwachten dat de kinderen zich fatsoenlijk en beleefd gedragen, zowel naar volwassenen als naar
elkaar.
 We accepteren geen schuttingtaal
 We accepteren niet dat er gevochten of gepest wordt, spullen van elkaar afgepakt of vernield worden.
 Doe voorzichtig met de spullen van school, van Don Bosco en van elkaar. Neem het liefst geen eigen
speelgoed mee naar de overblijf. Als je dit toch doet, is dat je eigen verantwoording. Mobiele
telefoons zijn niet toegestaan op de overblijf. Ziet de leiding toch een telefoon, kan het kind deze na
schooltijd met een ouder/verzorger bij Don Bosco komen ophalen.
Als wij en de kinderen ons allemaal houden aan deze regels, blijft de overblijf gezellig en leuk. We eten en
spelen samen, doen leuke activiteiten en dit kan en mag niet verloren gaan door een leerling die zich
misdraagt. We verwachten dat de ouders hun kinderen hierin motiveren. Indien de leerling zich niet houdt aan
deze regels of zich anderszins misdraagt, zal de overblijfleiding contact met u opnemen. Bij ernstige problemen
kan de leerling worden geschorst van de overblijf en bij herhaling daarna eventueel voor verdere overblijf
worden geweigerd.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen. Het
algemene nummer van Don Bosco is 070-3367070. Mailen kan naar spela@donboscorijswijk.nl

Ondertekening
Datum :
Naam :
Handtekening:

.......................................
.......................................
.......................................

Bijlage TSO contract
Tarieven 2018/2019
aantal dagen
Zonder Lunch
1
2
3
4

Per Jaar

€
€
€
€

per termijn

117,00
234,00
351,00
468,00

€
€
€
€

Per Jaar

Met Lunch
1
2
3
4

€
€
€
€

23,40
46,80
70,20
93,60

Per termijn

144,00
288,00
432,00
576,00

€
€
€
€

28,80
57,60
86,40
115,20

Ook is er de mogelijkheid om een ‘losse’ keer over te blijven. Daarvoor kunt u een strippenkaart (5x
overblijven) à € 17,00 kopen. De strippenkaart is geldig tot aan het eind van het schooljaar. Bij de aanschaf van
een strippenkaart geldt bovenstaande kortingsstaffel niet.

Factuurschema :
Periode
Aug-Sept-Okt
Nov-Dec
Jan-Feb
Mrt-Apr
Mei-Jun-Jul

1e incasso
Op of rond
23 augustus
23 oktober
23 december
23 februari
23 april

2e incasso
Op of rond
30 augustus
30 oktober
30 januari
2 maart
30 april

