Algemene informatie TSO
Willem van Oranjeschool
Brood & Spelen
Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na
schooltijd. Door het aanbieden van professionele opvang op basisscholen zorgen wij voor de
belangrijkste mensen van de wereld: onze kinderen. Op deze manier kunt u als ouder met een
vertrouwd gevoel het ouderschap combineren met werk, studie en/of andere activiteiten.
Het welzijn van de kinderen staat centraal. Uw kind wordt in een veilige, vertrouwde en stimulerende
omgeving opgevangen. Daar werken de deskundige medewerkers aan door een goede sfeer te
creëren, een luisterend oor te bieden en aandacht te hebben voor de omgang met elkaar. Een goede
relatie tussen medewerker en kind is dan ook zeer belangrijk.
Tussenschoolse opvang
De overblijfgroepen worden flexibel ingedeeld met, wanneer mogelijk, een splitsing tussen kleuters
en overige leerlingen. Brood & Spelen vindt het belangrijk dat de sfeer tijdens het lunchen prettig is,
dat de lunch gestructureerd verloopt en dat de kinderen zich veilig voelen. Om het overblijven voor
kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen wordt er tijdens het eten ook voorgelezen, naar
muziek geluisterd of met kinderen die al klaar zijn een kringspelletje gespeeld.
Brood
Eten is een sociaal gebeuren. Tijdens het eten is er aandacht voor elkaar en wordt er naar elkaar
geluisterd. Samen eten kan de eetlust bevorderen. Kinderen worden wel gestimuleerd, maar niet
gedwongen om te eten of te drinken. Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Wij
vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank zijn tijdens de
tussenschoolse opvang niet toegestaan.
Spelen
Naast de lunch krijgen kinderen voldoende gelegenheid om te spelen. Wij bieden
keuzemogelijkheden maar laten hen zoveel mogelijk buiten spelen. Dit zodat ze even uit het gebouw
zijn, een frisse neus kunnen halen en de nodige lichaamsbeweging krijgen. Bij erg slecht weer blijven
de kinderen binnen waar ze een spelletje spelen of knutselactiviteiten kunnen doen.
Overblijfmedewerkers
Brood & Spelen zorgt altijd voor voldoende personeel. Op iedere school is een coördinator van Brood
& Spelen aanwezig. Deze coördinator is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen tijdens de
tussenschoolse opvang, de aansturing en begeleiding van de medewerkers en het contact met de
ouders en school. De overblijfmedewerkers worden zorgvuldig begeleid bij hun werkzaamheden en
nemen regelmatig deel aan scholings- en instructiebijeenkomsten. Uiteraard beschikt iedere
medewerker over een Verklaring omtrent gedrag (VOG).
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Opvangsoorten tussenschoolse opvang
Bij de tussenschoolse opvang hanteert Brood & Spelen 3 opvangsoorten:
- overblijven op basis van abonnement bij een vaste dag(en) per week
- flexibel abonnement (1, 2 of 3 dagen). Een dag in de week die wekelijks flexibel ingezet kan worden.
- incidenteel overblijven op basis van een strippenkaart (6 strippen per kaart)
Facturatie
Zesmaal per jaar stuurt Brood & Spelen de ouders een digitale overblijffactuur volgens onderstaand
overzicht:
Factuurperiode
Factuur verstuurd
Incassodatum rond
Januari-februari
Begin januari
25 januari
Maart-april
Begin maart
25 maart
Mei-juni
Begin mei
25 mei
Juli-augustus
Begin juli
25 juli
September-oktober
Begin september
25 september
November-december
Begin november
25 november
De betaling van de overblijfkosten vindt in principe plaats via SEPA machtiging van het IBAN-nummer
die door de ouder(s)/verzorger(s) aan Brood & Spelen zijn afgegeven bij inschrijving.
TSO op uw school
De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te
maken heeft. Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. Zij is telefonisch
bereikbaar op 06-83443635 of via e-mail op willemvanoranje@broodspelen.nl . De
personeelsadministratie, de administratieve en de financiële afhandeling van het overblijven vindt
plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel.
Tarieven:
Inschrijfgeld per gezin:
Abonnement:
Strippenkaart:

€ 5,00
€ 2,25
€ 15,00 voor een kaart, geldig voor 6 keer overblijven

Inschrijven
Alle kinderen die overblijven moeten ingeschreven zijn bij Brood & Spelen. Inschrijven gaat bij Brood
& Spelen digitaal. U kunt uw kinderen inschrijven via onze website www.broodspelen.nl – direct
inschrijven
Inschrijfgeld
Inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per gezin. U betaalt dus alleen inschrijfgeld bij het inschrijven van het
eerste kind. Voor de daaropvolgende kinderen hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden. Bij de
start van een nieuwe school wordt geen inschrijfgeld berekend indien u binnen 2 maanden na de
opstart inschrijft. Op de Willem van Oranjeschool kunnen de kinderen tot 1 januari 2018 kosteloos
worden ingeschreven.
Ruilen
Een abonnementsdag mag binnen dezelfde week geruild worden. Een ruildag kan via email, sms of
whatsapp aan de coördinator worden doorgegeven, graag duidelijk vermelden dat het om een ruiling
gaat. Een vrije dag of een dag waarop geen overblijf plaats vindt (sportdag, schoolreisje etc.) kan
nooit geruild worden.
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Ziekte
Afwezigheid op een abonnementsdag in verband met ziekte wordt vanaf de eerste ziektedag
gecrediteerd. Deze dagen worden op de eerst volgende factuur gecrediteerd. Houdt u daarbij
rekening dat ziektedagen in de periode vlak voor de factuurdatum nog niet door onze kindplanners
verwerkt kunnen zijn. Bij afwezigheid door bijvoorbeeld thuis eten, eten bij een vriendje etc. blijft de
overeengekomen vergoeding wel verschuldigd.
incidenteel aan- of afmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor een incidentele dag of kan uw kind niet overblijven vanwege ziekte
of een andere reden, dan verzoeken wij u dit voor 11 uur door te geven aan de coördinator op uw
school. Dit kan door middel van een sms, email, appje of telefoontje.
Mutatie of beëindiging
Een wijziging of stopzetting van een abonnement ontvangen wij graag schriftelijk. Dit kan door
middel van een mail naar administratie@broodspelen.nl . Wij hanteren een opzegtermijn van 2
weken.
Om het overblijven goed te laten verlopen is er een aantal regels waar ieder kind zich aan moet
houden.
Regels voor de kinderen:
 Bij binnenkomst ga je rustig zitten, luistert naar de overblijfmedewerker en wacht tot
iedereen er is.
 Je eet rustig je boterham op, blijft zitten tijdens het eten en helpt na afloop met opruimen.
 Je blijft op het schoolplein en speelt op het daarvoor aangewezen gedeelte van het terrein.
 Problemen los je op door erover te praten. Is het probleem te groot, dan roep je de
overblijfmedewerker.
Algemene afspraken:
 De kinderen eten in principe in hun eigen lokaal.
 De kinderen wassen hun handen voor het eten en krijgen de gelegenheid het toilet te
bezoeken.
 De kinderen gaan aan tafel en starten gezamenlijk met eten.
 Er wordt verwacht dat de kinderen minimaal één boterham opeten van de meegebrachte
lunch. Ouders die dit anders willen kunnen dit kenbaar maken bij de overblijfcoördinator van
Brood & Spelen.
Niet genuttigde boterhammen gaan weer de broodtrommel in.
 Bij buitenspelen worden de toegangshekken gesloten zodat kinderen het plein niet kunnen
verlaten.
 Toiletbezoek is mogelijk nadat de kinderen het aan de overblijfmedewerker hebben
gevraagd.
 Wanneer een ouder / verzorger zijn / haar kind tijdens het overblijven wil ophalen, moet dit
gebeuren met medeweten van de overblijfmedewerker.
 Kinderen mogen niet zonder toestemming van ouders een boodschap doen of naar huis
gaan.
 Als een kind ziek wordt of een ongeval krijgt, wordt de leerkracht en/of directie
gewaarschuwd. In overleg wordt vervolgens al dan niet contact met de ouders opgenomen.
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Algemene Voorwaarden
Onze algemene voorwaarden kunt u terugvinden op onze website www.broodspelen.nl onder
belangrijke documenten.
Duurzaam
Brood & Spelen streeft ernaar zoveel mogelijk duurzaam te werken. Dit houdt onder andere voor u
als ouders in dat wij onze informatie zoveel mogelijk digitaal verspreiden en ook bij inschrijvingen of
mutaties geen papieren vellen gebruiken maar u als ouders verwijzen naar onze website voor
inschrijvingen en u verzoeken mutaties via email aan ons te versturen.
Hoofdkantoor
De administratie van de tussenschoolse opvang wordt verzorgd vanuit het kantoor in Scherpenzeel.
Heeft u een administratieve vraag of een vraag over betalingen, dan kunt u contact opnemen met de
medewerkers op het kantoor in Scherpenzeel. Zij zijn op maandag, dinsdag en donderdag telefonisch
bereikbaar van 8.30 uur tot 16.00 uur. Op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur. U
kunt natuurlijk ook een mail sturen naar info@broodspelen.nl .
Brood & Spelen
Oosteinde 85-B
3925 LB Scherpenzeel
T: 033 258 86 84
E: info@broodspelen.nl
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