
 
 

INSCHRIJFFORMULIER TUSSENSCHOOLSE OPVANG 2021-2022 
 
Gegevens kind(eren): 
 

Naam:       

1. ………………………………………..…………………………….  groep: ……… 

2. ………………………………………..…………………………….  groep: ……… 

3. ………………………………………..…………………………….  groep: ……… 

4. ………………………………………..…………………………….  groep: ……… 

  

Wil(len) graag schooljaar 2021 - 2022 gebruik maken van de tussenschoolse opvang van 

PCBS de Hoekstee. Hieronder kunt u aangegeven op welke dag(en) u gebruik wenst te 

maken van de tussenschoolse opvang: 

 
□            (de gewenste dag(en) aankruisen) 

o Maandag 

o Dinsdag 

o Donderdag 

o Vrijdag (alleen bovenbouw) 
 
Heeft uw kind(eren) een voedselallergie of heeft u nog andere opmerkingen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
Naam ouder/verzorger: ………………...……………………………………………………….... 
 
 
Datum:…………………………..         Handtekening:……………………………………………  
 
 
Door dit formulier te tekenen stemt u in met de financiële verplichtingen zoals op de 
achterzijde van dit formulier staan weergegeven.  
 



Tarieven TSO basisschool de Hoekstee schooljaar 2021 - 
2022: 
 

Voor kinderen die structureel gebruik maken van tussenschoolse opvang geld 
het volgende tarief: 
Voor het jaarabonnement geldt een tarief van € 0,60 per kind per dag.  
  
 
Jaarabonnement: op jaarbasis zijn de tarieven als volgt:  
 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen  
1 keer per week overblijven € 21,60 €   43,20 €   64,80 €   86,40  
2 keer per week overblijven € 43,20 €   86,40 € 129,60 € 172,80  
3 keer per week overblijven € 64,80 € 129,60 € 194,40 € 259,20  
4 keer per week overblijven € 86,40 € 172,80 € 259,20 € 345,60  
 
 
Voorbeeld berekening: gezin met drie kinderen waarvan 2 kinderen in de onderbouw en 1 
kind in de bovenbouw. Alle drie de kinderen blijven maandag en dinsdag over en het oudste 
kind ook de vrijdag. Kosten TSO worden als volgt berekend. 
- 2 kinderen twee keer per week overblijven: € 86,40 
- 1 kind 3 keer per week overblijven: € 64,80 
Kosten voor dit gezin per jaar voor TSO is   € 86,40 +  € 64,80 = € 151,20 
 

Voor kinderen die incidenteel gebruik maken van tussenschoolse opvang       
of  kinderen die een extra dag overblijven (naast de afgesproken dag(en) )  
geldt een tarief van €1,00 per kind per dag.  
 
Voor kinderen die zeer incidenteel gebruik willen maken van de TSO geldt een tarief van 
€1,00 per kind per dag. U kunt hiervoor een briefje meegeven naar school op de dag zelf om 
door te geven dat uw kind(eren) die dag gebruik gaat/gaan maken van de overblijf.  Voor 
deze groep kinderen hoeft dan ook geen inschrijfformulier ingevuld te worden. 
 
 

Betaling 
Na het indienen van het inschrijfformulier ontvangt u een bevestigingsbrief. Hierin staat 
vermeld wat de kosten zijn en voor wanneer u deze moet betalen. 
Rekeningnummer:  NL13 RABO 01111. 39. 899   
T.n.v.:   PCBS De Hoekstee te Beerzerveld 
Omschrijving:   achternaam kind(eren), straatnaam en huisnummer 


