
 

 

 
 
 
 
 

 

TSO voorwaarden – De Zonnewende 
 
 

Inleiding 
TSO Fris! de Zonnewende sluit uit naam van Fris! kinderdagverblijven een contract met KBS de 
Zonnewende voor het verzorgen van alle vormen van buitenschoolse opvang, waaronder 
tussenschoolse opvang, ook wel TSO genoemd. De administratie, organisatie en personele bezetting 
worden geregeld door Fris!.  
 
Ouders/verzorgers die voor hun kind gebruik willen maken van de TSO dienen voor hun kind(eren) 
een inschrijfformulier in te vullen waarbij keuze is uit een vaste contract vorm of flexibel. Door dit 
formulier te ondertekenen gaat de ouder/verzorger akkoord met de algemene voorwaarden en 
betaling middels een automatisch incasso. 
 
Visie 
Goed georganiseerde TSO draagt bij aan een sluitende dagindeling voor kinderen en hun ouders. 
Doel is dat kinderen met plezier deelnemen aan de TSO. Kinderen moeten rustig hun lunch kunnen 
eten en onder goede begeleiding lekker ontspannen kunnen spelen. Er is tussen de pedagogisch 
medewerkers, docenten en andere betrokken partijen een goede afstemming over de manier 
waarop de TSO ingevuld wordt. 
 
Inschrijving 

• Inschrijving verloopt via het inschrijfformulier, deze is te downloaden op de website of te 
verkrijgen via Fris! Kinderdagverblijven. 

• De inschrijving is geldig wanneer het inschrijfformulier ondertekend is geretourneerd en 
ontvangst is bevestigd door Fris! kinderdagverblijven. 

• Wanneer u het inschrijfformulier ondertekent gaat u akkoord met de algemene voorwaarden 
en een automatisch incasso. 

 
Tarief 
Het standaard tarief van de TSO is €2,20 per overblijf moment. 
 
Contractvormen en betalingen 

• De TSO vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 12.00 uur. Rond 13.00 
uur vindt waar nodig de overdracht plaats aan de docent. 

• Wij hanteren twee verschillende contract vormen: een vast contract en een flexibel contract. 

• Voor een vast contract geldt dat er vaste dagen gekozen worden; deze dagen worden 
standaard ingepland in ons planningssysteem: Proles. Bij een vast contract betaalt u vooraf 
een maand gemiddelde. Dit bedrag wordt middels een automatisch incasso van uw rekening 
geschreven.  

• Voor een flexibel contract geldt dat er geen standaard dagen ingepland staan, u kunt uw kind 
wanneer nodig aanmelden via de Ouderapp van Proles. Hiervoor ontvangt u inlog gegevens 
wanneer u zich ingeschreven heeft. Bij een flexibel contract worden alle afgenomen dagen 
altijd achteraf in rekening gebracht. 



 

 

 
 
 
 
 

 

• Wanneer vaste dagen voor 12.00 uur diezelfde dag door u afgemeld worden zullen deze niet 
in rekening gebracht worden.  

• Wanneer er geen gebruik is gemaakt van de vaste dagen (en er tijdig is afgemeld) zullen deze 
dagen bij vaste contracten in de daaropvolgende maand in mindering worden gebracht. 

• Vaste contracten eindigen standaard een dag voordat het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt. 
Vaste contracten mogen tussentijds opgezegd of gewijzigd worden, hiervoor geldt een 
opzegtermijn van een maand. 

• Wanneer je als ouder fungeert als vrijwilliger op de TSO, betaal je geen opvangkosten voor je 
eigen kind(eren) op de dagen dat je zelf aanwezig bent. 

 
Proles ouderapp 
Wanneer uw inschrijving voltooid is ontvang u inloggegevens voor de Proles Ouderapp. In de Proles 
Ouderapp kunt u zaken regelen het aanvragen van (extra) dagen en het afmelden van uw kind. 
 
Eten en drinken 
KBS de Zonnewende is een gezonde school, tijdens de TSO sluiten we ons hier graag bij aan. We 
adviseren uw kind gezonde voeding mee te geven naar school. Koekjes met chocolade en snoep 
zullen wij in de trommel mee terug naar huis geven. 
 
Tijdens de lunch 

• Tijdens de lunch vinden we het belangrijk dat kinderen ontspannen kunnen lunchen, hiervoor 
hanteren wij een aantal afspraken.  

• Kinderen dienen zich aan deze afspraken te houden, wanneer kinderen meermaals de 
afspraken overtreden zullen wij contact opnemen met ouders en docenten. 

• Wanneer kinderen na herhaaldelijk aanspreken en consequenties zich niet aan de TSO-regels 
kunnen houden kunnen wij de kinderen een gele kaart geven, na een gele kaart volgt een 
rode. Wanneer een kind een rode kaart krijgt wordt hij/zij geschorst van de TSO, dit zal altijd 
in overleg gaan met school. 

 
Vragen  
Bij vragen en/of opmerkingen die de tussenschoolse opvang betreffen kan men zich wenden tot de 
manager van Fris! kinderdagverblijven: Manon Scherff - 06-11471291 of via de mail: 
keerkring@friskdv.nl / ravelijn@friskdv.nl. 
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