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Almere, 29 september 2017 
 
 
 
Betreft: Informatiebrief over Flexikids en de Tussen Schoolse 

Opvang (TSO) per 30 oktober 2017. 
 
 
 
Beste Ouders van de kinderen van de Albatros,  
 
Reeds voor de zomervakantie hebben wij u een informatieve brief gestuurd 
betreffende onze organisatie en de overname van het overblijven (TSO) per 
30 oktober. Omdat zich enkele wijzigingen hebben voorgedaan en deze brief 
nieuwe informatie bevat vragen wij u deze nogmaals goed door te nemen.  
 
 
 
Wie zijn wij 
 
Sinds 2003 biedt KDV/BSO Flexikids op de hoofdlocatie aan de 
Walmolenstraat opvang aan kinderen in de leeftijd 0 t/m 12 jaar en verzorgt 
daarnaast ook al 10 jaar met heel veel plezier de BSO voor de kinderen van 
de Albatros. Op verzoek van de voormalige directeur (Wim van Slijpe) gaat 
Flexikids per 30 oktober naast de BSO óók de TSO verzorgen. 
 
 
 
Onze werkwijze in het kort 
 
Sinds lange tijd wordt het overblijven verzorgd door een team van 
overblijfouders en zij zullen dit tot de herfstvakantie blijven doen. Na deze 
vakantie nemen wij het stokje van hen over. De TSO zal gecoördineerd 
worden door een pedagogisch medewerk(st)er van Flexikids. Deze 
coördinator TSO is dagelijks aanwezig en stuurt een nieuw team van 
overblijfouders aan. Wij bieden een aantal van deze ouders een cursus 
overblijfmedewerk(st)er en EHBO aan. Voor elke overblijfouder  vragen wij 
een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan.  
 
Regelmatig zullen er overlegmomenten plaatsvinden tussen de coördinator 
TSO en de overblijfouders en tussen de directie van Flexikids en de 
coördinator. Daarnaast zal de TSO regelmatig geëvalueerd worden op 
directieniveau.  
Op deze wijze hopen wij dat het overblijven op school voor een ieder die  
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verbonden is aan school een prettige en vertrouwde aangelegenheid zal zijn. 
 
Flexikids streeft naar het realiseren van een ontspannen overblijfmoment met 
voldoende mogelijkheid voor alle kinderen om rustig te kunnen lunchen en 
daarnaast ook nog even te ontspannen voordat de les weer gaat beginnen.  
 
De wijze waarop wij dit willen gaan doen zullen wij bespreken met onze 
coördinator TSO en het team van overblijfouders. Zodra e.e.a. rond is zullen 
wij u uiteraard nader informeren. 
 
 
 
Wat verandert er voor u?  
 
Flexikids is een professionele organisatie die zich inzet voor een zo goed en 
veilig mogelijk verloop van de opvang. Wij willen dan ook graag dat álle 
ouders die gebruik willen maken van onze vaste of flexibele TSO zich 
inschrijven middels het inschrijfformulier op onze website, omdat; 
 

 Wij graag willen weten hoeveel  kinderen van de opvang gebruik gaan 
maken zodat het juiste aantal overblijfmedewerkers ingezet kan 
worden.  

 Wij willen weten of er bepaalde bijzonderheden zijn waar de 
overblijfmedewerkers rekening mee moeten houden. Denk bijv. aan 
medicijngebruik , voedselallergie etc. etc. 

 Wij willen weten met wie wij in geval van nood contact kunnen 
opnemen en wie uw huisarts is. 

 U op het formulier kunt aangeven akkoord te gaan met de Algemene 
voorwaarden en, indien van toepassing, automatische incasso. 

 
Wilt u van onze opvang gebruik maken dan dient u zich vóór 14 oktober 
via onze website in te schrijven. Bij het inschrijfformulier vindt u onze 
Algemene voorwaarden. Bij het digitaal ondertekenen van het formulier gaat u 
automatisch akkoord met deze voorwaarden.  
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Mogelijkheden en bijbehorende tarieven TSO 
 
U kunt op het inschrijfformulier aangeven op welke wijze u gebruik wilt maken 
van de TSO;  
 
Vaste opvang 
 
U weet op welke dag(en) u opvang nodig heeft. Deze dag(en) is/zijn wekelijks 
hetzelfde. Overblijven kost € 2,00 per keer. U heeft géén strippenkaart nodig,  
want u betaalt uitsluitend per factuur. De kosten worden berekend over 38 
schoolweken en dit bedrag verdelen wij over 12 facturen per jaar. Middels 
automatische incasso incasseren wij maandelijks een vast bedrag van uw 
rekening. U betaalt telkens een maand vóóraf.  
 
 Maandtarieven 

 
 
 
Flexibele opvang 
 
Komt uw kind geregeld naar de opvang maar niet op vaste dagen of wisselt 
het aantal opvangdagen per week, dan kunt u op elke ochtend bij de 
administratief medewerkster van school, Miranda Schipperijn, een 
strippenkaart kopen. Overblijven kost  € 2,50 per keer. U kunt kiezen voor een 
kaart met 10 strippen (€ 25,00) of met  20 strippen (€ 50,00). Is uw kaart bijna 
vol dan krijgt uw kind een briefje mee waarop staat dat u een nieuwe kaart 
moet kopen. U kunt de opvangdagen van uw kind noteren op de daarvoor 
bestemde intekenlijsten in de aula. 
 
Incidentele opvang 
 
Wilt u alleen heel af en toe gebruik maken van de opvang, dan hoeft u zich 
niet in te schrijven. Voor deze incidentele opvang betaalt u vooraf of uiterlijk 
op de opvangdag  € 3,50 contant bij de administratief medewerkster Miranda 
Schipperijn. 
 
Voor onze klanten van BSO Flexikids Albatros is de TSO gratis op de 
vaste contractdagen!! Voor onze overblijfouders is de TSO gratis op de 
dagen waarop u bent ingeroosterd!!  
 
Zowel onze bestaande klanten als overblijfouders dienen hun kind(eren) 
wél aan te melden via het inschrijfformulier. Wij verwerken voor u 
automatisch de gratis opvangdagen.  
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Automatische incasso door DebiCare i.g.v. Vaste opvang 
 
Flexikids heeft haar financiële klantenadministratie al jarenlang uitbesteed 
aan DebiCare. Zij is dan ook de instantie die bij u de kosten voor vaste 
opvang namens ons zal gaan incasseren en zullen u maandelijks de factuur 
per email toesturen. 
 
 
Wie zoeken wij 
 
Flexikids is op zoek naar een coördinator TSO. Meer informatie over deze 
functie is te vinden op onze website. Heeft u interesse neemt u dan contact 
met ons op. Geïnteresseerden met een pedagogische achtergrond kunnen 
voor deze functie in aanmerking komen en krijgen een cursus Coördinator 
TSO aangeboden. 
 
 
Flexikids heeft met de directeur de afspraak gemaakt dat de school 
overblijfouders werft. 
 
Een aantal ouders heeft zich aangemeld, maar wij zijn nog steeds op 
zoek naar méér (reserve) ouders. Ouders die interesse hebben om 
overblijfouder te worden kunnen zich aanmelden bij de administratief 
medewerkster van school, Miranda Schipperijn. 
 
De overblijfouder werkt o.b.v. een vrijwilligersvergoeding á € 9,00 per dag. 
Deze wordt door Flexikids aan u betaald. De vergoeding kan oplopen tot        
€ 36,00 per week (max. € 150,00 per maand en € 1500 per jaar), afhankelijk 
van hoe vaak u wordt ingeroosterd. Deze vergoeding is wettelijk bepaald. 
Hiernaast worden uiteraard eventuele cursuskosten en de VOG vergoed. 
 
 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over Flexikids en TSO? Stuur dan een 
mailtje naar info@flexikids.nl, wij beantwoorden uw vragen graag. 
 
 
Onze vacatures en inschrijfformulier TSO vindt u op onze website 
www.flexikids.nl  
   
 
Met vriendelijke groet, 
 

Sandra van der Horst 
Sonya van der Horst 
Directie Flexikids 
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