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Overblijven met Edith 

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de 

kinderen en voor u.  Niet alleen tijdens de lesuren 

zijn kinderen op school, maar veel kinderen ook 

tijdens de Tussen Schoolse Opvang (TSO).  

Als school doen wij ons uiterste best deze opvang 

zo goed en gezellig mogelijk voor uw kind(eren) te 

laten verlopen, zonder aan professionaliteit in te 

boeten. 

 

 

Wijzigingen in de overblijfmomenten dient u zelf   

online in te voeren. Dit is voor u en voor ons mogelijk 

tot 08:30 uur op de dag van de overblijf. Indien uw 

kind (eren) niet (tijdig) is/zijn afgemeld, brengen wij 

de desbetreffende dag  (en) in rekening En ontvangt u 

een automatisch gegenereerde email hierover. Ook bij 

ziekte en excursies/schoolreisjes dient u zelf uw 

kind eren) van de lijst te halen.  

Als uw kind (eren) niet was/waren aangemeld, maar 

wel is/zijn overgebleven, ontvangt u een automatisch 

gegenereerde email en tevens worden administratie-

kosten á € 2,- per kind per overblijfbeurt in rekening 

gebracht. 

 

 

ICBS Het Koraal biedt tussenschoolse opvang op 

de schooldagen waarop de kinderen zowel ‘s och-

tends als ‘s middags les hebben, dus op maandag, 

dinsdag en donderdag. 

U kunt uw kind (eren) laten overblijven op één of 

meerdere dagen in de week, maar er bestaat ook 

de mogelijkheid uw kind (eren) incidenteel te laten 

overblijven. 

U kunt pas gebruik maken van de TSO als u uw 

zoon/ dochter heeft ingeschreven via het admi-

nistratie-/registratie programma: “Overblijven met 

Edith” en u een ondertekende machtiging hiervoor 

heeft afgegeven. 

Voor het overblijfmoment neemt u zelf voor u 

kind(eren) eten en drinken mee. 

 

Wij hopen, dat uw kind (eren) het naar zijn/haar 

zin heeft tijdens de TSO. 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, 

opmerkingen, ideeën of suggesties, dan kunt con-

tact opnemen met de overblijfcoördinator/ overblijf-

administratie 

De kosten van de TSO bedragen € 2,40 per overblijf-

beurt per kind. Deze kosten worden maandelijks via een 

automatische incasso geïnd. Wij ontvangen graag voor 

de eerste overblijfbeurt de ondertekende machtiging, 

die u via de site van Overblijven met Edith kunt down-

loaden en printen.  

De automatische incasso vindt plaats aan het einde van 

de volgende maand (voor het aantal keren dat uw kind 

(eren) is/zijn overgebleven. 

Bij voorbeeld: de maand september wordt aan het  

einde van de maand oktober geïncasseerd. 

LET: als u meerdere kinderen op school heeft moet 

voor ieder kind apart een machtiging worden ingele-

verd. De kosten voor meerdere kinderen worden via 

één nota geïncasseerd. Ontbreekt één van de machti-

gingen wordt de nota niet geïncasseerd en dient u de 

nota zelf over te maken. 

 Tenslotte 

 

Verzekering 

De Ongevallen– en WA-verzekering van school is 

ook tijdens de overblijf van toepassing voor de over-

blijfkinderen en de overblijfkrachten. 

 

 

Aan– en afmeldingen 

Kosten TSO 


