
  

  
  

Informatie Tussenschoolse Opvang van Stichting TSO Skippy  

bij OBS de Meander  

  
  

  
  
Stichting TSO Skippy verzorgt de gehele administratie. De coördinator van Stichting TSO Skippy is 

Iren Mahmedova, zij is per 1-3-2019 in dienst als coördinator maar heeft al enige jaren ervaring in de 

kinderopvang en TSO.   

Als u het inschrijfformulier heeft ingevuld en teruggestuurd, krijgt u van Stichting TSO Skippy een 

plaatsingsbewijs en een overeenkomst met de gegevens voor de automatische incasso. Na het 

ondertekenen en retour zenden van deze gegevens kan de plaatsing ingaan. Op de website van 

school kunt u het inschrijfformulier downloaden.   

De kosten van de TSO bedragen, voor vooraf vast afgesproken dagen, per keer: € 3,15.  

Het bedrag wordt gerekend over 39 schoolweken en verspreid over 12 maanden.  

Wanneer u één dag structureel per week afneemt voor één kind, dan is de rekensom: €  

3,15 x 39 schoolweken gedeeld door 12 maanden =  € 10,24 per maand.  

Naast vaste dagen kunt u ook voor incidentele opvang kiezen. De incidentele opvang is duurder dan 

opvang die op contract is geregeld. De kosten voor incidentele opvang zijn € 3,80 per keer. U kunt ook 

kiezen voor een 10 strippenkaart, deze kost € 35,00. Het aanvraagformulier/machtigingsformulier 

strippenkaart kunt u downloaden op de website van school, deze dient u na invulling te ondertekenen 

en in te leveren bij de coördinator van de TSO Skippy.  

  

De TSO overeenkomst is éénmalig per gezin. Soms komt het voor dat u opeens overblijf nodig heeft. 

Wij raden u daarom aan om uw kind(eren) alvast in te schrijven bij de TSO.   

Coördinator TSO De Meander  

           Iren Mahmedova  

           Mobiel te bereiken op nummer 06-18479506  

           (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 13.30 uur)  

             E-mail: tsodemeander@skippypepijn.nl                                                           

Ons TSO-team bestaat uit vrijwilligers en pedagogisch medewerkers van Skippy. Heeft u interesse om 

vrijwilliger te worden? Neemt u dan per mail contact op met Iren Mahmedova.   

Voor vragen omtrent de aanmelding kunt u contact opnemen Stichting TSO Skippy via 

tsodemeander@skippypepijn.nl  Op de website van school onder het kopje: school →praktische 

zaken→ TSO, kunt u alle informatie terugvinden. Hier staan alle benodigde formulieren. Stichting 

TSO Skippy  

  
  


