
Inschrijfformulier tussenschoolse opvang (tso)        

Beste ouders, 

Deze week kunt u zich voor het overblijf inschrijven in het zgn. “Boxensysteem” van de 
school. Jaarlijks moet u zich opnieuw hiervoor opgeven. Dit doet u door hieronder aan te 
geven hoe vaak uw kind per week (gemiddeld) gebruik wil maken van de 
overblijfregeling. 

Inschrijven wordt per schooljaar geregeld: 

- Berekening is gebaseerd op 39 schoolweken.
- Gebruik maken van het boxensysteem is voordeliger dan het gebruiken van een

strippenkaart. De kosten voor de boxen bedragen € 1,90 per overblijfmoment.
Met strippenkaart zijn de kosten € 1,95 per keer.

- Een strippenkaart kost € 29,25. Hiervoor kan men 15x overblijven.
- Dagelijks noteert de leerkracht in de klas wie er overblijft.

Box A 

Bij 1x overblijven per week. Dit kost 39 x € 1,90 = € 74,10 

Box B 

Bij 2x overblijven per week. Dit kostte 78 x € 1,90 = € 148,20 

Box C 

Bij 3x overblijven per week. Dit kostte 117 x € 1,90 = € 222,30 

Box D 

Bij 4 x overblijven per week. Dit kostte 156 x € 1,90 = € 296,40 

Facturatie 

- De overblijforganisatie Bink zorgt voor een factuur zodat de betaling in tien keer
over het hele schooljaar wordt overgemaakt. Als bijlage treft u het
machtigingsformulier aan voor automatische incasso. Mocht u hiervan geen
gebruik willen maken dan ontvangt u maandelijks een factuur via accept-email.
Hieraan zijn extra kosten (€ 5,00 per jaar) verbonden.



- Kiest u voor een box dan wordt deze gefactureerd in 10-maandelijkse termijnen
(september t/m juni). Kiest u voor een strippenkaart dan wordt deze in één keer
gefactureerd. Strippenkaarten van het vorige schooljaar kunnen nog gebruikt
worden. Hebt u een nieuwe strippenkaart nodig dan kunt u deze vragen via de
leerkracht.

Ondertekening: 

Hierbij verklaart ondergetekende voor het schooljaar 2018/2019 de overblijfbijdrage van 
de Augustinusschool te gaan voldoen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur of via 
bijgaande incassomachtiging. 

Naam leerling  

Geboortedatum 

Straat 

Postcode en woonplaats 

Naam ouder/verzorger 1 

Naam ouder/verzorger 2 

Telefoonnummer (overdag) 

E-mailadres t.b.v. factuur

Groep 2018/2019: 

 Gaat gebruik maken van box*: A  B  C  D 
*Kruis aan wat van toepassing is

 Wil gebruik maken van*:

eenmalige strippenkaart (in de maand van aanschaf) 

een box met automatische incasso in 10 termijnen (sept/juni) 

een box zonder automatische incasso in 10 termijnen (sept/juni) en 
met € 5,00 administratiekosten. 

*Kruis aan wat van toepassing is

Datum: 

Handtekening: 
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