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Tarieven + aanmeldprocedure
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Tussenschoolse opvang bij De Steijaert
Al vele jaren verzorgt Junis Kinderopvang de coördinatie en begeleiding van tussenschoolse opvang
(TSO) voor o.a. De Steijaert. Vanaf schooljaar 2018 – 2019 heeft de tussenschoolse opvang van
Junis een eigen naam, namelijk Alle Kinderen Samen (AKS). AKS is onderdeel van Junis en de
afspraken gemaakt tussen Junis en de scholen blijven bestaan.
Inschrijven
Het aanmelden van je kind voor de tussenschoolse opvang dient te gebeuren door middel van een
aanmeldingsformulier. We ontvangen graag voor ieder kind een apart formulier. Je kunt dit formulier
invullen op de website door hier te klikken.
Het is ook mogelijk om het formulier op school op te vragen. Je kunt het formulier dan invullen en
ondertekend inleveren bij de coördinator.
Kosten van tussenschoolse opvang
1 dag per week
€8,80
2 dagen per week
€17,60
3 dagen per week
€26,40
4 dagen per week
€35,20
De kosten worden maandelijks in rekening gebracht gedurende 10 maanden (juli en augustus worden
niet in rekening gebracht). Bij het tarief is tevens rekening gehouden met dagen waarop er geen TSO
plaatsvindt zoals vakanties, vrije dagen, studiedagen, schoolreis etc.
Bij incidentele afname betaal je €2,60 per keer. Voor de betaling van de incidentele/extra afname
ontvang je achteraf een factuur. Als je kind incidenteel gebruik maakt van de tussenschoolse opvang
dient het kind wel ingeschreven te staan bij Alle Kinderen Samen. Dit kan middels het
aanmeldformulier.
Aan- en afmelden van kinderen
Kinderen met een abonnement staan standaard op de presentielijst. Bij incidentele afwezigheid
(ziekte, thuis of bij een vriendje eten) vindt géén restitutie plaats.
Ruilen van opvangdag is alleen vooraf mogelijk in overleg met de coördinator van de TSO en als de
ruildag in dezelfde week valt als de te ruilen dag.
Kinderen die incidenteel gebruik maken van de tussenschoolse opvang dienen zich uiterlijk dezelfde
dag vóór 8.15 uur aan te melden.
Wanneer een kind, tegen de afspraken in, aanwezig dan wel afwezig is zonder dat de
coördinator/overblijfkrachten daarvan van tevoren op de hoogte zijn gebracht, kunnen wij hiervoor
geen verantwoordelijkheid dragen.
Het is voor ouders van kinderen met flexibel afname in groep 1 en 2 aan te raden ook de leerkracht te
informeren wanneer het kind overblijft.
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Wijzigen van gegevens
Wanneer je verhuist of als er andere wijzigingen zijn ten opzichte van de bij ons bekende gegevens
verzoeken wij je dit tijdig aan ons te melden door middel van het invullen van een mutatieformulier.
Dit is onder andere van belang voor de bereikbaarheid in geval van calamiteiten.
Om te zorgen dat alle gegevens up-to-date blijven, vind je in de informatiegids Tarieven en
aanmeldprocedure van de school een verwijzing naar een mutatieformulier. Je kunt het formulier hier
online invullen. Mutaties kunnen ingaan per 1e of 16e van de maand. Wanneer wij geen
mutatieformulier ontvangen, gaan wij er van uit dat je kind conform de oude afspraken gebruik zal
maken van de tussenschoolse opvang.
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Belangrijke gegevens
Coördinator De Steijaert
Elise van Esch
Willeke van der Zwaan
Tel: (06) 19 30 24 41
Bovenschoolse coördinator TSO
Paula Hogenelst
Tel: (06) 19 220 05 68
Administratie (financieel)
Alle Kinderen Samen
Tel: (0172) 424 824
Afdeling financiën, Marja van Beek
Abonnementen/ incidentele afname
Alle Kinderen Samen
Tel: (0172) 424 824
Afdeling klantenservice, Bianca Wiedeman
klantenservice@allekinderensamen.nl
Aanmelden/afmelden
Dagelijks tussen 7.00 uur en 8.15 uur op dezelfde dag.
Van 7.00 uur tot 20.30 uur voor de TSO op een volgende dag.
Tel: (06) 19 30 24 41
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