Aanmeldingsformulier (POS) Pauze Op School
1

Persoonsgegevens (per kind één formulier invullen)

Hierbij schrijven wij ons kind in voor Tussen Schoolse Opvang (TSO). Tevens verklaren wij middels dit formulier akkoord te gaan
met automatische incasso van de ouderbijdrage en verklaren wij akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en kennis te
hebben genomen van het TSO Reglement.
Roepnaam kind:______________________________

Achternaam:_________________________________________

Geboortedatum:______________________________
Adres:

jongen

meisje

_______________________________________________________________ Postcode: _____________

Plaats: _____________________________________
Ouder 1

dhr

Tel thuis:_____________________________________

mevr

Ouder 2

dhr

mevr

Naam en voorletter: __________________________________

____________________________________________

Mobiel: ___________________________________________

____________________________________________

Tel werk:___________________________________________

____________________________________________

E-mail: ____________________________________________

____________________________________________
e

Gewenste plaatsingsdatum:____________________________ (per de 1 van de maand)

Groep: _________________

Naam school: Prins Willem-Alexander, Sliedrecht

Locatie: Valkweg/Waalslaan

2 Gegevens gewenste plaatsing
Abonnement TSO

e

De kosten voor een abonnement voor het schooljaar 2018/2019 bedragen €2,20 per dag. Een abonnement gaat in op de 1
van een kalendermaand. De kosten van een abonnement worden maandelijks automatisch geïncasseerd, verdeeld over 10
maanden (met uitzondering van de maanden juli en augustus).. Bij aanvang halverwege een kalendermaand en in juli en/of
augustus moet eerst gebruik gemaakt worden van een strippenkaart voor incidentele opvang. Daarna kan, indien gewenst, een
e
abonnement per 1 van volgende kalendermaand ingaan. Verbruikte strippen in juli en augustus worden in september
daaropvolgend geïncasseerd..
U kiest voor een abonnement op de volgende dagen:
maandag
dinsdag

donderdag

vrijdag

Strippenkaart voor incidenteel overblijven TSO
Onregelmatig overblijven is alleen mogelijk met een strippenkaart. Per kind moet een strippenkaart aangevraagd
worden. De kosten voor een strippenkaart voor het schooljaar 2018/2019 bedraagt €13,75 (5 strippen à €2,75). Elke dag dat uw
kind moet overblijven dient u uw kind telefonisch voor 09.00 uur aan te melden bij de TSO coördinator. Een strippenkaart kunt
u ook gebruiken als u halverwege een kalendermaand of in juli en/of augustus gebruik wenst te maken van TSO. Verbruikte
strippen in augustus worden in september daaropvolgend geïncasseerd.
Ik wil een strippenkaart à €13,75 per kaart (kind gebonden).

3

Automatische incasso

Ondergetekende machtigt Pauze Op School alle verschuldigde bedragen van zijn/haar onder genoemde IBAN nummer af te schrijven,
conform de Algemene voorwaarden (z.o.z.)

IBAN nummer:

NL__________________

Naam en voorletters________________
Datum: ____________________________

__________________

_______________

__________________ Plaats: ___________________________________
Handtekening: ______________________________________
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Intake formulier TSO

datum:

Gegevens TSO:
Naam school: Prins Willem-Alexander, Sliedrecht

Locatie:____________________

Groep: _____

Plaatsingsdatum: _________________________

Gegevens kind:
Roepnaam kind: _______________________

Achternaam: ____________________________

Geboortedatum: _______________________

□ jongen

□ meisje

Adres: ______________________________________________________
Postcode en woonplaats: _______________________________________
Medische gegevens:
Naam Huisarts: __________________________________

Telefoonnummer: _________________

Plaatsingsgegevens:

□ Vaste abonnementsdagen te weten:
□ maandag
□ dinsdag
□ donderdag
□ Strippenkaart incidentele opvang

□ vrijdag*

Voeding:
Zijn er speciale eet- en drinkgewoonten? __________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Wat mag het kind niet hebben vanwege allergie of religie?
___________________________________________________________________________________

Tenslotte:
Zijn er nog overige belangrijke zaken die wij op de TSO op school moeten weten zodat wij er rekening mee kunnen houden?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________

Naam ouder:__________________________

Handtekening ouder:

Voor vragen kunt u contact opnemen met de TSO coördinator Corrie van de Giessen
Locatie Valkweg:06-39464373
Locatie Waalslaan 06-39464374
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