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Veel gestelde vragen TSO Basisschool Dierdonk
Zit uw vraag er niet bij?
Neem dan contact op met:
de schooladministratie mevr. Mieke Aarts tel.512021 (’s morgens bereikbaar)
administratie@dierdonkschool.nl
of coördinator mevr. Maria van Woerkom 06-44157520 m.vanwoerkom@dierdonkschool.nl
Hieronder vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen.
Hoe kan ik mijn kind(eren) aanmelden voor de TSO?
Via het inschrijfformulier verkrijgbaar bij de schooladministratie.
Wanneer ontvang ik als ouder een rekening van de TSO?
De vaste abonnementen voor TSO worden achteraf per maand in rekening gebracht.
De losse strippen voor TSO worden achteraf per maand in rekening gebracht.
Wat zijn de kosten voor TSO?
Een vast abonnement voor schooljaar 2016-2017 kost € 2,50 per keer
Een variabele strip voor schooljaar 2016-2017 kost € 3,00 per keer
Op welke rekening wordt mijn afgeschreven bedrag gestort?
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Wat is de opzegtermijn voor TSO?
De opzegtermijn bij een abonnement is 2 weken. Dit kan per de 1ste of de 16de van iedere maand.
Moet ik mijn kind aanmelden voor een incidentele dag?
Ja, u of uw kind melden dit ’s morgens voor 8.30 uur aan de leerkracht,
dan houdt de coördinatrice TSO rekening met de komst van uw kind.
Heeft u een inschrijfformulier reeds ingevuld, dan wordt de administratie van de losse strip automatisch verwerkt.
Heeft u nog geen inschrijfformulier ingevuld, dan mag uw kind wel gebruik maken van het overblijven, echter ontvangt
u een inschrijfformulier, welke u dezelfde week ingevuld dient te retourneren aan de schooladministratie. De losse
strippen voor TSO worden achteraf per maand in rekening gebracht.
Hoe kan ik mijn kind(eren) afmelden als zij niet komen?
Bij een vast abonnement dient u uw kind af te melden via de schooladministratie
Mondeling, telefonisch 512021 of per mail administratie@dierdonkschool.nl.
Wat is uw voordeel?
Wanneer u uw kind met een vast abonnement ’s morgens voor 8.30 uur afmeldt, wordt deze dag niet in rekening
gebracht! Hierna wel, dit in verband met organisatorische kosten.
Is het ruilen van vaste TSO dagen mogelijk?
Het ruilen van reguliere dagen is niet mogelijk, alleen de daadwerkelijk gebruikte dagen worden in rekening gebracht.
Voorwaarde is wel, dat u uw kind ’s morgens voor 8.30 uur afmeldt!
Hoe kan ik een wijziging doorgeven?
Wijzigingen kunt u het beste doorgeven aan de schooladministratie.
Waar kan ik bijzonderheden van mijn kind aangeven?
Bij de schooladministratie kunt u de bijzonderheden van uw kind(eren) doorgeven. Wij zorgen ervoor dat deze
gegevens ook bij de TSO-coördinator en activiteitenbegeleiders terecht komen.
Is er een wachtlijst voor de TSO?
Er is geen wachtlijst voor TSO, kinderen kunnen direct worden geplaatst.

