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Beste Ouder/Verzorger, 
 
Hierbij treft u enige documentatie aan met betrekking tot de Tussenschoolse Opvang 
van basisschool de Violier. 
 
De Tussen Schoolse Opvang wordt bij de Violier verzorgd door Komkids aan tafel 
B.V.    
 
Kiest u ervoor om hiervan gebruik te maken, dan kunt het inschrijvingsformulier 
mailen of afgeven aan de leerkracht  van uw kind. Zij/Hij  zorgt er dan voor dat dit bij 
mij terecht komt en dat uw kind geplaatst kan worden. 
 
Hebt u naderhand nog vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen 
(tsoviolier@komkids.info). 
 
Met vriendelijke groet, 
Corry Conijn 

 

 

 

 
 

TSO Coördinator, De Violier 
06-15567051 
 
De Violier 
 
Stockholm 1 
 
3124 SG  SCHIEDAM 
 

Bijlagen: 
Algemene informatie 
Regels/Afspraken 
Wijze van betalen 
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Algemene informatie: 
 
Alle kinderen van de Violier kunnen in principe gebruik maken van de TSO. De TSO 
wordt gecoördineerd door Corry Conijn en op de groepen staan vrijwilligers (TSO-
medewerkers). Er is 1 TSO-medewerker op ongeveer 14 kinderen. 
Het aantal kinderen dat tussen de middag op school blijft eten, ligt op de maandag, 
dinsdag en de donderdag  rond de 130 kinderen  Op de vrijdag zijn er ongeveer 100 
kinderen. 
Een aantal kinderen komen op vaste dagen en een aantal kinderen komen op 
variabele dagen. U kunt vaste dagen via het inschrijvingsformulier  doorgeven en de 
variabele dagen elke keer  invullen op een weeklijst die bij elke groep hangt.  Daar 
de weeklijsten elke dag voor 10 uur worden  gecontroleerd, dienen wijzigingen voor 
10  uur te zijn doorgegeven. Wordt een afmelding te laat doorgegeven, dan worden 
de TSO-kosten van die (vaste)dag  in rekening gebracht. 
 
 

Nieuw bij de TSO:  

De coördinator  maakt van te voren even kennis met uw kind en vertel waar hij/zij 
gaat eten. Nadat uw kind voor de eerste keer gebruik heeft gemaakt van de TSO 
wordt gemaild hoe het is verlopen. Het kan zijn dat uw kind in het begin niet  zoveel 
eet, omdat het zoveel indrukken opdoet, maar dat is meestal  na verloop van een 
paar weken over. U kan natuurlijk ook altijd bellen. U bent  ook altijd welkom om een 
keertje met uw kind een boterham eten, zodat u weet hoe de TSO verloopt.  

. 
Hoe gaat het nu tijdens de TSO: 
 

De kinderen worden opgehaald door een 
TSO-medewerker. Na het controleren op 
aanwezigheid en handen wassen eten de 
groepen 1 en 2 in het kidsrestaurant. De 
groepen 3  4 gaan ook om 12 uur eten in  
eten  in gemeenschappelijke ruimte. 
 
 
 
 
 
Rond 12.30 

uur zijn de meeste kinderen klaar met eten en gaan zij 
onder begeleiding van een TSO-medewerker naar 



buiten. Hier wordt  materiaal en een activiteit aangeboden. De kinderen mogen altijd 
vrij spelen. Op het plein staan een aantal TSO-medewerkers om toezicht te houden 
en een activiteit te begeleiden. De andere TSO-medewerkers blijven bij de 
achtergebleven kinderen, zodat die rustig hun boterham kunnen opeten. 
 
De groepen 4-8 gaan na het controleren, eerst buiten spelen tot ongeveer 12.35 uur. 
Ze kunnen er ook voor kiezen om binnen te tekenen, knutselen of te lezen.  
Deze groepen gaan met TSO-medewerkers mee naar binnen om de 
tassen/trommels te halen, handen te wassen. Vervolgens gaan ze eten in de 
daarvoor bestemde ruimten.  
Wanneer er na het eten nog tijd over is, kunnen ze een korte activiteit kiezen. Om 
13.00 uur gaan ze  onder begeleiding van een TSO-medewerker naar hun  klas .   
De kinderen wachten met eten, totdat er gezongen is of “smakelijk eten” is gewenst. 
 

De kinderen eten van borden en kunnen 
kiezen uit  siroop, water en melk.  
 
1x per week wordt gezorgd voor een traktatie 
in de vorm van komkommer, cracker, 
soepstengel, kaas, knakworst enz. 
 
2x per week wordt er bij de groepen 1 en 2  
tijdens het eten voorgelezen door een TSO-
medewerker. Zijn de kinderen in de hogere 
groepen klaar met eten, dan wordt er een 
kleine activiteit bv. tekenen of lezen, 

aangeboden. 
 
De groepen  8 eten eerst in het kidsrestaurant en kunnen kiezen of ze buiten of 
binnen gaan spelen. De keuze is: helpen bij de onderbouw, knutselen of lezen. Ook 
een dansje oefenen behoort tot de mogelijkheden. 
 
  

Wat kunt u meegeven: 
Minimaal 1 boterham en evt. wat extra’s in de vorm van fruit of een 
toetje. Snoep liever niet.  
Mocht u uw kind toch een snoepje willen meegeven, dan kan dat, in de 
vorm van een zacht dropje of snoepje. Kauwgom, chips en lollies 

worden niet toegestaan. 
Wordt niet alles opgegeten, dan gaat het terug in het trommeltje, zodat u kunt zien 

wat er door uw kind gegeten is. Bij 
warm weer is het handig om een 
koelelement of bevroren brood mee te 
geven.  
 
Bij slecht weer worden er binnen 
activiteiten aangeboden:  
 



Onder- en middenbouw: tekenen en kleuren, constructiemateriaal, spelletjes, 
knutselen, (voor)lezen enz.  
De benedenbouw mag gebruik maken van de kleutergymzaal wanneer er geen 
materiaal staat opgesteld. 
De bovenbouw kan gebruik maken van computers, waar dezelfde regels gelden als 
tijdens de lesuren. 
Om 12.55 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd, zodat om 13.05 uur alle kinderen 
weer bij hun leerkracht zijn. 
 
Eten bij slecht weer: 
De groepen worden verdeeld over de ruimten. Ook eten er enkele groepen in de klas 
onder begeleiding van een TSO-medewerker. De TSO-medewerker neemt ook 
spel/knutselmateriaal mee naar de klas. Eten de kinderen in de klas dan kunnen de 
kinderen ook filmpjes kijken. 
 
Fijn om te weten: 
Is er in de thuissituatie iets veranderd dat van invloed kan zijn op het gedrag van uw 
kind  bv. huisdier dood gegaan, ernstige ziekte, scheiding, dan is het altijd erg fijn als 
ik hiervan op de hoogte ben, zodat  er rekening meegehouden kan worden  en hierop 
inspeeld kan worden. 
 
 
----



 
Betalingsvoorwaarden  
Tussen Schoolse Opvang KomKids 
 
 
 

1. De Tussen Schoolse Opvang van Komkids (TSO) maakt voor haar 
administratie gebruik van het Opvang- en Registratie systeem (ORS). 

2. U heeft daarvoor een geldig en werkend e-mailadres nodig. Wij vragen u dat 
in te vullen op het  inschrijfformulier  TSO van de school van uw kind. 

3. Ieder kind krijgt binnen het ORS een kaart met een eigen unieke nummer. 
Kinderen binnen één gezin met dezelfde achternaam worden automatisch gekoppeld 
tot een ‘familiesaldo’. Wij maken hierbij gebruik van de gegevens op het 
inschrijfformulier. 

4. Verandert uw emailadres? Laat het dan de TSO coördinator weten zodat zij dit 
kan aanpassen in het ORS. Zo blijft u steeds op de hoogte van uw saldo. 

5. U kunt alleen gebruik maken van de TSO met een positief saldo; zorg dus 
altijd dat daar voldoende  op staat. Dit saldo bouwt u op door een bedrag (liefst 10 x 
de ouderbijdrage) over te maken op Inbannummer NL59INGB0005046159 …tnv 
KomKids TSO Violier, ovv naam en groep van uw kind(eren). 

6. Wilt u  het  makkelijker ? Kies dan voor een periodieke  overschrijving via 
internetbankieren.  De hoogte van het bedrag kunt u zelf berekenen: u neemt het 
aantal kinderen en het aantal dagen dat u gebruik maakt van de TSO. Dit doet u maal 
de ouderbijdrage. Zo weet u wat u in een week aan kosten heeft. Via internet 
bankieren maakt u dan een periodieke overschrijving aan voor de periode van vier 
weken, die steeds na vier weken wordt herhaald.   

7. Twijfelt u over de hoogte van het bedrag? Neem dan contact op met de 
coördinator met de vraag of zij dit bedrag voor u uit  wil rekenen. Zij kan dan ook 
rekening houden met de jaarplanning van de school en vrije dagen meenemen in 
haar berekening .  

8. Wanneer u vast gebruik maakt van de TSO,  ontvangt u iedere week op een 
vaste dag een e-mail bericht van de TSO coördinator met daarin de hoogte van uw 
saldo. Zo kunt u meteen het aantal registraties van die week controleren. 

9. Heeft u geen bericht ontvangen? Kijk dan eerst in uw spambox!  Vind u ook 
daar geen bericht  vanuit het ORS, stuur dan een e-mail naar de TSO coördinator. 

10. Maakt u af en toe gebruik van de TSO, dan ontvangt u een overzicht na 
verandering van het saldo, dus nadat u opnieuw gebruik heeft gemaakt van de TSO.  
Anders in ieder geval één keer per maand, zodat u weet hoe groot uw saldo is. 

11. Bij een bedrag van €10,- of minder vragen wij u om het saldo zo snel mogelijk  
op te hogen. Heeft u geen e-mail, dan krijgt u schriftelijk bericht  wanneer uw saldo 
negatief is. 

12. Bij  een negatief saldo kunt u geen gebruik meer maken van de TSO. Heeft u 
ondanks een betalingsverzoek nog altijd een negatief saldo, dan ontvangt u van ons 
een brief per wanneer we de dienstverlening stopzetten. De coördinator van de TSO 
geeft dit door aan de directeur  van school.  



13. De coördinator van de TSO kan € 15,- administratiekosten in rekening 
brengen wanneer u zich niet aan uw betalingsverplichting houdt. 

14. Zodra u uw saldo voldoende heeft opgehoogd (het openstaande bedrag plus  
bij voorkeur  10 x de ouderbijdrage), kunt u natuurlijk weer gebruik maken van de 
TSO.  

15. Het saldo blijft geldig zolang uw kind op de basisschool zit, dus tot en met 
groep 8 of eerder, als uw kind van school gaat. 

16. Wanneer u geen gebruik meer maakt van de TSO of als uw kind de 
basisschool verlaat, kunt u de coördinator vragen om het saldo, indien hoger dan € 
1,-, op uw rekening terug te laten storten. Daarvoor verzoeken wij u om uw Iban 
nummer, de naam en groep van uw kind door te geven.  



 
 

 
  Tussen Schoolse Opvang  
 

 
 

Om de TSO  zo goed mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat er voor 
iedereen een  
Zo hanteren wij dezelfde regels als op school zoals o.a.: 
 
1. We gaan respectvol met elkaar om. 
2.  We lopen rustig door de gangen. 
 
Daarnaast hebben we voor de TSO nog specifiek afspraken: 

 3. We luisteren naar de TSO-medewerkers. 
 4 Je handen/voeten en snoep blijven bij jezelf. 
 5 We gaan pas eten nadat we elkaar “smakelijk eten” hebben gewenst. 

  We blijven zitten tijdens het eten, en daarna ruimen we al onze spullen 
  op. 

 6 Gaat de bel, dan ruimen we meteen de spullen op en komen in de rij 
  staan. 

 
Regelmatig besteden we nog even aandacht aan deze regels. 
 
In de praktijk blijkt dat het soms voor kinderen moeilijk is om zich toch aan de 
afspraken/regels te houden. We hebben met elkaar besloten, om daar op de 
volgende manier mee om te gaan. 
 
Wanneer de situatie is ontstaan dat de TSO-medewerker uw kind een officiële 
waarschuwing heeft gegeven, wordt uw kind tijdens de TSO naar mij gestuurd voor 
een gesprek. 
Daarnaast neem ik telefonisch contact met u op om dit met u te bespreken en samen 
met u hiervoor een oplossing te vinden. Uiteraard wordt de leerkracht ook op de 
hoogte gesteld. 
 
Ik ga er vanuit dat we op deze wijze tot een oplossing komen. 
 
. 
 



 

Tussen Schoolse Opvang  

 
 

 
Schiedam, 2018 

 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) gebruik willen laten maken van de 
Tussenschoolse Opvang. 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Op onze school is de Tussenschoolse Opvang (TSO) in handen van  Komkids  (Komkids 
aan Tafel B.V.) 
 

Om uw kind1 aan te melden voor de TSO dient u: 
1. Inschrijvingsformulier invullen en  afgeven aan de leerkracht of afgeven/mailen aan 

de coördinator van de TSO. 
2. Ervoor zorg te dragen, bij geregeld gebruik, dat een bedrag van tenminste een 

tienvoud van 1 registratie , zijnde uw tegoed)2 is overgemaakt op postrekening 
NL59INGB0005046159 t.n.v. St. Komkids de Violier (giro).  Wij verzoeken u 
verder om de naam van uw kind (voor- en achternaam) in het mededelingenveld 
te zetten.  

 
De TSO is bij vooruitbetaling verschuldigd. Is er onvoldoende tegoed, dan kan uw kind geen 

gebruik maken van de TSO. 
 

 
Wij werken met een Opvang en Registratie Systeem  (ORS), waarbij ieder kind gekoppeld is 
aan een unieke kaart  In het ORS wordt het tegoed (saldo) aan uw kind(eren) gekoppeld. 
Door middel van een  e-mail  wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van de betalingen en 
registraties met het verzoek tot betalen wanneer u (familie)tegoed bijna op is. Per dag kan er 
maar één keer per kind worden afgeschreven. 
Heeft u geen e-mailadres  dan krijgt uw kind alleen een briefje mee met het verzoek het 
saldo op te hogen. 
 
Voor vragen e.d. kunt u contact opnemen met Corry Conijn  (tel.: 06-15567051) of mailen 
naar tsoviolier@komkids.info. 
 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 

                                                 
1 
 

 
  Voor elk kind a.u.b. een formulier invullen. 
2  De prijs van 1 maal gebruik maken van de TSO bedraagt  € 2,52 euro.  
  
  
 


