Prijzenoverzicht tussenschoolse opvang
2019

Vaste dag (40 schoolweken)
€ 2,35 (maaltijd exclusief) per dag
€ 2,85 (maaltijd inclusief) per dag
•

•

Bij een contract met vaste dagen worden alleen de dagen waarop TSO geboden wordt in rekening
gebracht. Bijzondere dagen zoals continuroosters, roostervrije dagen, studiedagen, feestdagen en
vakanties worden vooraf uit het contract gefilterd.
Restitutie is niet mogelijk bij verlof, ziekte of spelen.

Flexibele dagen
€ 9,40 (maaltijd exclusief) per maand
€ 11,40 (maaltijd inclusief) per maand
•
•
•

Flexibele dagafname is mogelijk, mits er minimaal één dag per week afgenomen wordt. Dit kan elke week
een wisselende dag zijn.
Bij flexibele dagafname worden 40 dagen ingekocht die het hele schooljaar gebruikt mogen worden.
Aan het einde van het schooljaar komen de niet afgenomen dagen te vervallen.

30 dagen strippenkaart
30 x € 2,60 (maaltijd exclusief)
30 x € 3,10 (maaltijd inclusief)
•

Een 30 dagen strippenkaart is geldig vanaf de ingangsdatum tot en met het einde van de schoolperiode
van uw zoon en/of dochter.

10 dagen strippenkaart
10 x € 2,85 (maaltijd exclusief)
10 x € 3,35 (maaltijd inclusief)
•

€ 78,00
€ 93,00

€ 28,50
€ 33,50

Een 10 dagen strippenkaart is geldig vanaf de ingangsdatum tot en met het einde van de schoolperiode
van uw zoon en/of dochter.

Soort tussenschoolse opvang
Maaltijd inclusief
: Wij bieden de maaltijd aan in de vorm van bruin brood, hartig en zoet
beleg, drinken en fruit.
: Dit wordt aangeboden op PCB de Aanwas, BS de Vlasbloem, OBS de
Tweespan en OBS ’t Want.
Maaltijd exclusief
: U dient zelf aan uw kind brood en drinken mee te geven.
: Dit wordt aangeboden op OBS de Markenburg.

De MR van elke school heeft gekozen voor de soort tussenschoolse opvang die aangeboden wordt.
U kunt dus niet kiezen tussen beide opvangmogelijkheden.
Voorwaarden
• Tussenschoolse opvang dient vooraf aan de maand automatisch geïncasseerd te worden.
• Het bedrag van flexibele contract wordt over tien maanden uitgespreid. U betaald elke
maand een vast bedrag.
• De automatische incasso zal plaats vinden rond de 26ste van de maand. U bent zelf
verantwoordelijk dat er voldoende saldo op uw rekening staat. Indien het bedrag
gestorneerd wordt is er geen opvang mogelijk voor uw zoon en/of dochter.
• Bij de strippendagkaarten en het flexibele contract koopt u een bepaald aantal dagen in. De
afgenomen dagen worden in onze administratie bijgehouden. Indien u een tekort aan dagen
dreigt te krijgen, wordt u door middel van een e-mail hiervan op de hoogte gebracht en wordt
er een nieuwe strippenkaart aangemaakt.

