
 

Algemene Voorwaarden Tussenschoolse 
opvang 
 

 

Algemeen: 

 

1. Kinderen die deelnemen aan TSO van Stichting Kinderopvang KOM zijn via de 

ouders/verzorgers WA-verzekerd. 

2. De regels dienen door alle ouders en kinderen in acht genomen te worden. 

3. Bij het niet nakomen van de regels wordt contact opgenomen met de desbetreffende 

ouder(s)/verzorger(s) en kan uitsluiting van het overblijven op school voor een 

bepaalde periode volgen. 

4. De Sprenge locatie Emst heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering 

afgesloten voor de overblijfkrachten 

5. Kinderopvang KOM is niet aansprakelijk voor materiele schade aan bv kleding of 

schoeisel ten gevolge van activiteiten of aanwezigheid van het kind bij de 

tussenschoolse opvang. 

6. Kinderopvang KOM zal op een vertrouwelijke manier met de te ontvangen gegevens 

omgaan en deze niet aan derden beschikbaar stellen, behoudens bij de wet 

vastgestelde uitzonderingen. 

7. Kinderopvang KOM houdt zich aan de bepalingen van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (WBP) 
 

 

Tijdens de overblijf: 

 

8. De overblijf van de kinderen vindt plaats in het overblijflokaal. 
9. Tijdens het eten blijven de kinderen op hun plaats zitten. 
10. Er mag geen snoep meegegeven worden tijdens de overblijf. 

11. Na afloop ruimen de kinderen hun eigen spullen op. 

12. Kinderen mogen tijdens de lunchpauze niet zonder toestemming van een 

overblijfkracht de lokalen verlaten. 

13. Kinderen mogen alleen op de aangegeven plaatsen spelen. 

14. Op het schoolplein mag niet met ballen gespeeld worden. 
15. Gedurende de overblijfperiode mag het schoolplein niet worden verlaten, tenzij 

onder geleide van een overblijfkracht. 

16. Indien een kind op zijn/haar overblijfdag bij een vriendje/vriendinnetje wil eten, moet 

hier schriftelijk toestemming voor zijn van zijn/haar ouders. 

17. Kinderopvang KOM draagt geen verantwoording voor kinderen, die met schriftelijke 

toestemming tussen de middag het schoolplein verlaten. 

 

 
Financieel: 

 

18. Reguliere opvang vindt plaats via een inschrijfformulier, dat dient als 
plaatsingscontract. 

19. Incidentele opvang vindt plaats door middel van een strippenkaart. 

20. Een strippenkaart is geldig tot eind van de schoolperiode. 
21. Er zijn strippenkaarten van 15 of 30 overblijfbeurten 
22. Een combinatie van reguliere en incidentele opvang is mogelijk. 

23. Gedurende het schooljaar is er eenmaal de mogelijkheid tot het afnemen van een 4 

strippenkaart tegen oppastarief van het Nibud. 

24. Voorafgaand aan het eerste gebruik van reguliere en incidentele opvang wordt 
inschrijfgeld in rekening gebracht. 

25. Het inschrijfgeld wordt per kind bij de eerste factuur verrekend. 
26. Inning van de betalingen vindt vooraf plaats via een automatische incasso op 1 

augustus en 1 januari of bij ontvangst van het inschrijfformulier. 



 

27. Bij wijziging of opzegging van contractgegevens, dient Kinderopvang KOM hiervan 
schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. 

28. Opzeggen kan schriftelijk per de eerste van de maand. 

29. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. 

30. Bij herhaaldelijke betalingsachterstanden kan uitsluiting van het overblijven op school 
voor een bepaalde periode volgen. 

 

Klachten 

31. Klachten dienen duidelijk omschreven schriftelijk te worden ingediend bij 

Kinderopvang KOM, tijdig nadat de gebreken zijn geconstateerd. Klachten worden 

overeenkomstig de klachtenprocedure in behandeling genomen. 

 

Overig 

32. Kinderen van ouders die tijdens de lunchpauze werk voor school verrichten, mogen 

gratis overblijven. 


