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Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de Tussen Schoolse Opvang (TSO) op de L.W. 
Beekmanschool. Het betreft het verzorgen van Tussenschoolse activiteiten voor leerlingen van de 
L.W. Beekmanschool tussen 12.00 uur en 13.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag. 
 
De verantwoordelijkheid 
De TSO valt onder volledige verantwoordelijkheid (organisatorisch/inhoudelijk en financieel) van de 
L.W. Beekmanschool. De TSO wordt aangestuurd door een gediplomeerde coördinator in dienst van 
Kanteel Kinderopvang. De TSO-coördinator is het aanspreekpunt voor de schooldirectie, 
leerkrachten, overblijfmedewerkers en ouders. De TSO-coördinator is in de regel op school tijdens de 
TSO. Verder werkt de school samen met een coördinator TSO-financiën , vrijwilligers en 
beroepskrachten. De overblijfmedewerkers begeleiden de kinderen tijdens het eten en activiteiten. 
 
Inschrijven voor de TSO 
Ouders/verzorgers die gebruik willen maken van de TSO voor hun kind(eren) dienen een 
inschrijfformulier met bijbehorende machtiging in te vullen. Dit formulier is te verkrijgen bij de 
leerkracht of via mail sabrinawirjosalam@lwbeekmanschool.nl. Deze Algemene Voorwaarden zijn 
van toepassing op de afname van TSO door ouders/verzorgers. Door middel van ondertekening van 
het inschrijf- machtigingsformulier gaat de ouder/verzorger akkoord met de Algemene Voorwaarden. 
Na ontvangst van het inschrijfformulier met bijbehorende machtiging wordt uw kind geregistreerd.  
 
Afmelden voor de TSO  

 Indien uw kind de gehele dag afwezig is, wordt dit gecommuniceerd naar de TSO.  

 U kunt uw kind toestemming geven om af en toe bij een vriendje thuis te lunchen.  
U dient uw kind af te melden via telefoonnummer 06-38764354 of via mail 
sabrinawirjosalam@lwbeekmanschool.nl. Zij geeft dit dan door aan de overblijfmedewerker.  

       Wij verwachten uw kind om 12:55 uur terug op school. 

 Afmelden voor een TSO-dag gebeurt altijd door de ouder(s)/verzorger(s).  
 
Incidenteel TSO 
Er kan niet incidenteel gebruik worden gemaakt van de TSO. Indien u incidenteel gebruik wenst te 
maken van de TSO dan kunt u uw kind aanmelden voor Abonnement TSO1. Na 6 maanden wordt 
geëvalueerd hoe vaak uw kind geweest is en of u recht heeft op een gedeeltelijke teruggaaf. 
 
Betaling 
De kosten van het overblijven zijn € 2,00 per overblijfmoment. Deze kosten worden jaarlijks herzien. 
TSO kosten worden 10x per jaar geïncasseerd door de Stichting Ouders L.W. Beekman, IBAN 
NL58ABNA0616094337. Op het moment dat uw kind voor lange tijd geen gebruik maakt van de TSO, 
bijvoorbeeld door ziekte, dient u dit ook via bovenstaand emailadres door te geven. Per 6 maanden 
wordt beoordeeld of u recht heeft op teruggaaf.  
 
Wijzigingen of beëindiging TSO 

 De school en schooldirectie als mede de Stichting Ouders L.W. Beekman behouden zich 
uitdrukkelijk het recht voor kinderen van de TSO te weigeren, indien ouders/verzorgers 
verzuimen de maandelijkse TSO-declaraties te betalen. Bij een betalingsachterstand van meer 
dan 2 maanden vervalt automatisch het recht op gebruik van de TSO.  

 Indien adresgegevens, telefoonnummers  of andere persoonsgegevens veranderen dient men dit 
digitaal te wijzingen in het persoonlijke Parnassys account. 

 Indien de TSO, gedurende het schooljaar wordt opgezegd, dient dit per mail te gebeuren. Graag 
een berichtje naar sabrinawirjosalam@lwbeekmanschool.nl.  
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 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst eindigt van 
rechtswege op de laatste schooldag van het kind. 

 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden uitsluitend door L.W. Beekmanschool 
doorgevoerd. De als gevolg van wijzigingen vernieuwde algemene voorwaarden worden, 
voorzien van een nieuwe maanddatum, 1 maand voorafgaand aan de datum van 
inwerkingtreding ter inzage op de website/app gepubliceerd. 

 Ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld (www.leergeld.nl) voor de 
betaling van de TSO-kosten. Voor het treffen van een betalingsregeling is de toets door de 
Stichting Leergeld maatgevend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.digidactmail.nl/owa/redir.aspx?C=OIxZDCKDR02IwXgqIoOyLwN7B1j1ntEItFCPOnfX050ArNVJvQ7D-Ow_UoXz7FQoql3q8tTXlok.&URL=http%3a%2f%2fwww.leergeld.nl%2f

