De Klink

www.tso-assistent.net
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van basisschool Harlekijn.
Onze stichting SPOLT heeft de richtlijnen opgesteld m.b.t. de tussenschoolse opvang welke ook zijn
besproken binnen de medezeggenschapsraden van onze scholen. Concreet betekent dit dat we vanaf 1
april
2015 zijn gestart met het online systeem TSO-ASSISTENT (www.tso-assistent.net ) dat al op verschillende
SPOLT-scholen met succes wordt toegepast.
'Online' houdt in, dat uw aan- en afmeldingen, via internet, administratief én financieel worden verwerkt of
aangepast . U kunt uw kind, zo vaak als nodig, online aanmelden of afmelden (tot uiterlijk 10.00 uur van de
betreffende overblijfdag!). Een vaste aanmelding voor het hele schooljaar is ook mogelijk.
U beheert dus in feite zelf het overblijfaccount van uw kind. Het is dus ook van belang dat u dit correct doet.
Tijdig afgemelde overblijfdagen zullen niet worden gedeclareerd. Aangemelde maar verzuimde dagen (te laat
of helemaal niet afgemeld) zullen wel in rekening worden gebracht. Deze verantwoordelijk ligt bij de
ouder/verzorger. Indien uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar school gaat, dient u zelf uw kind
voor die betreffende dag af te melden via de TSO-assistent (voor 10.00 uur).
Om het systeem op te starten, is het noodzakelijk dat elk kind dat overblijft (ook al is dit maar 1xjaar)
geregistreerd staat. Zonder deze éénmalige registratie (die de gehele schoolloopbaan geldig blijft) kunt u uw
kind niet aanmelden voor het overblijven.
HOE ÉÉNMALIG REGISTREREN?
Ga naar www.tso-assistent.net (rechtstreeks of via de schoolwebsite onder de tab ‘opvang’) en klik op
‘EENMALIG REGISTREREN VOOR DE OVERBLIJF’.
Typ vervolgens het brinnummer: 03JQ00 (2 cijfers, 2 hoofdletters, 2 cijfers) en de registratiecode: 1624.
Voer de gevraagde gegevens van uzelf en van uw kind in.
Eenmaal geregistreerd, ontvang u per e-mail uw inloggegevens. Hiermee kunt u in het vervolg inloggen en
uw account beheren (aanmelden, afmelden, gegevens wijzigen).
Door het scannen van de QR-code kunt u zelfs inloggen met uw smartphone.
TSO-ASSISTENT is zo ontworpen dat een uitgebreide handleiding niet nodig is.
Op ieder scherm verschijnt een uitleg als u met de muis over de ?-knop in de rechterbovenhoek gaat.
De overblijfvergoeding bedraagt €2,- per kind per dag. Drinken krijgt uw kind van school.
De betaling geschiedt maandelijks, achteraf, maar wel UITSLUITEND via AUTOMATISCHE INCASSO.
Vink hiertoe bij de registratie het betreffende hokje aan. Indien u dit vergeet aan te klikken, kunt u niet
verder met registreren. De automatische incasso stopt vanzelf als uw kind de school verlaat.
Is een en ander niet helemaal duidelijk, neem gerust contact met ons op via overblijven@bs-harlekijn.nl
Met vriendelijke groet,
Miranda Beijnsberger
Coördinator TSO Harlekijn en De Klink.

