Formulier ouderbijdrage,
schoolreisje en
overblijf 2019 | 2020

Inleveren bij
de conciërges van
De Boomgaard

Persoonlijke gegevens
Naam ouder/verzorger
Voor- en achternaam kind(eren)

Groep

Maakt wel
gebruik van
TSO-dagen*

1

ma / di / do / vr

2

ma / di / do / vr

3

ma / di / do / vr

Maakt géén
gebruik van
TSO-dagen

*Omcirkel uw keuze

Machtiging incasso (SEPA) voor de hieronderstaande (aan te kruisen) schoolzaken
Ondergetekende verleent hierbij toestemming om de kosten van de hieronder aangekruiste schoolzaken voor
genoemde kind(eren) voor het schooljaar 2019 – 2020 door De Boomgaard middels een incasso van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven. De bijdragen zullen volgens aan de achterzijde vermelde voorwaarden en termijnen
worden geïncasseerd. Ondergetekende is op de hoogte van het feit dat hij/zij binnen 56 dagen zijn/haar bank
opdracht kan geven om afgeschreven bedragen terug te laten storten.
Overblijfcontract TSO De Boomgaard
Ja, één of meer kinderen maken gebruik van de overblijf van TSO De Boomgaard. Ik heb bovenstaand de
gewenste deelname ingevuld of ik kies voor een ‘wissel-overblijfcontract’ voor
dagen in de week, omdat ik
niet exact kan aangeven op welke dagen mijn kind(eren) overblijven. Ik geef toestemming voor de machtiging tot
incasso van de kosten van de overblijf en ik ga akkoord met de regels en voorwaarden van de TSO zoals vermeld op
de achterzijde van dit formulier en op de website van De Boomgaard: www.deboomgaard.nl
Kosten deelname per kind voor schooljaar 2019 – 2020 bij: 1 dag per week € 90,00 – 2 dagen per week € 180,00 –
3 dagen per week € 270,00 – 4 dagen per week € 360,00.
Ouderbijdrage
Ja, ik geef toestemming voor de machtiging tot incasso van de ouderbijdrage van € 42,50 per kind.
Van deze bijdrage worden vieringen (Pasen, Sinterklaas, Kerst), sportactiviteiten, excursies en projecten georganiseerd.
Schoolreisje
Ja, ik geef toestemming voor de machtiging tot incasso van het schoolreisje van € 22,50 per kind uit groep 1 t/m 7.
U-pas
Mijn kind(eren) beschikt/beschikken over (of er is een aanvraag gedaan voor) een U-pas voor schooljaar 2019 –
2020 en ik wil deze gebruiken ter betaling van de ouderbijdrage en het schoolreisje (zie toelichting op achterzijde).
Ondertekening
Naam rekeninghouder
IBAN Bankrekeningnummer
Plaats

Datum

Handtekening

11.05.2019

Ik verleen géén toestemming voor een machtiging tot incasso van de hierboven aangekruiste schoolzaken.
Ik ontvang hiervoor een factuur van De Boomgaard en betaal € 5,00 extra als bijdrage in de administratiekosten.

Toelichting ouderbijdrage, schoolreisje,
en overblijf 2019 | 2020
Geachte ouders/verzorgers,
Elk jaar vragen wij de ouders/verzorgers van onze
leerlingen om een vrijwillige ouderbijdrage en om een
bijdrage voor deelname aan het schoolreisje.

week: € 90,00 – bij 2 dagen per week: € 180,00 –
bij 3 dagen per week: € 270,00 en bij 4 dagen per week:
€ 360,00.

De vrijwillige ouderbijdrage
Van deze bijdrage betalen wij alle niet-gesubsidieerde
schoolzaken zoals bijvoorbeeld vieringen, excursies,
projecten en sportactiviteiten. Om dit soort extra’s voor
en met uw kind(eren) te kunnen doen, is uw ouderbijdrage van groot belang! De ouderbijdrage voor dit
schooljaar is vastgesteld op € 42,50 per leerling.

De betaling zal middels een machtiging tot incasso via dit
formulier geregeld worden. Dit geldt voor zowel de
ouderbijdrage en het schoolreisje (incasso in oktober) als
de kosten van een afgesloten overblijfcontract bij TSO
De Boomgaard (incasso verdeeld over oktober en januari).
Indien u wegens persoonlijke omstandigheden een
andere betalingsregeling wilt overeenkomen dan kunt u
dit aangeven op het formulier of contact opnemen met
de administratie via e-mailadres: admin@deboomgaard.nl
of per telefoon op (030) 670 55 88.
Administratie De Boomgaard, contactpersoon:
Sylvia Schravendijk, aanwezig op dinsdag en donderdag.

TSO De Boomgaard
U kunt via dit formulier een overblijfcontract afsluiten
bij TSO De Boomgaard. Voor het schooljaar 2019 – 2020
zijn de overblijfkosten per kind per jaar: bij 1 dag per

Vriendelijke groet namens het hele team van
De Boomgaard en de medezeggenschapsraad,
Nicole Verdier

Ouderbijdrage
De (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt € 42,50
per kind per schooljaar. De ouderbijdrage en
de bijdrage voor het schoolreisje worden begin
oktober geïncasseerd door De Boomgaard.

Als uw kind pas in 2020 vier jaar wordt dan geldt
een aangepaste ouderbijdrage. Wordt uw kind
vier jaar in januari 2020: € 25,50 – in februari
2020: € 21,25 – in maart 2020: € 17,00 – in april
2020: € 12,75 en in mei 2020: € 8,50.

U betaalt dan ook niet via het incasso, maar
ontvangt tegen die tijd een factuur van
De Boomgaard met daarop ook de kosten van het
schoolreisje en, indien van toepassing, kosten
van TSO De Boomgaard.

U-pas
Indien uw kind over een U-pas beschikt dan kunt
u hiermee de betaling van de ouderbijdrage en
het schoolreisje voldoen. U kunt voor schooljaar
2019 – 2020 tot € 75,00 van het U-pas tegoed
besteden aan schoolkosten. Dit betekent dat het

volledige bedrag van € 65,00 voor de ouderbijdrage en het schoolreisje in 1 keer met het
U-pas tegoed van uw kind voldaan kan worden.
Hiervoor levert u een kopie van de voor- en
achterzijde van de U-pas van uw kind(-eren) op
school in en geeft u daarop aan dat u akkoord

gaat met het innen van EUR 65,00 op het U-pas
tegoed.

Deelname aan de overblijf
Bij wekelijks gebruik van 1 of meer dagen overblijf is het voordelig om een TSO contract
middels dit formulier af te sluiten. Iedereen die
gebruik wenst te maken van een overblijfcontract
bij TSO De Boomgaard dient zich in te schrijven
via dit formulier en de machtiging te ondertekenen. U kunt alléén betalen door middel van
een machtiging tot incasso.

eventueel in overleg mogelijk. U kunt hiervoor
contact opnemen met de administratie via het
e-mailadres: admin@deboomgaard.nl

Als uw kind geen overblijfcontract heeft, maar
incidenteel een keer van de overblijf gebruik wil
maken dan kost dit € 3,00 per keer. Uw kind
dient deze bijdrage contant in een envelop met
zijn/haar naam erop bij de overblijf in te leveren.
U kunt uw kind voor incidentele overblijf
uiterlijk tot 9.00 uur op de betreﬀende dag aanmelden per e-mail via: tso@deboomgaard.nl

De betaling van de overblijf zal verdeeld worden
in twee incassoperiodes van vijf maanden, te
weten: september tot en met januari en februari
tot en met juni. De eerste periode wordt begin
oktober 2019 geïncasseerd en de tweede periode
begin januari 2020. U betaalt het jaarbedrag
dus in twee delen. Andere betalingstermijnen zijn

De kosten voor later instromende leerlingen
worden pro rato per maand berekend.
Een voorbeeld: indien de begindatum van uw
kind bij TSO De Boomgaard 1 november zal zijn,
dan wordt 3/5 deel van de eerste periode in
rekening gebracht.
Het is mogelijk het contract tijdens het
schooljaar aan te passen. De wijziging gaat in
op de eerste van de maand, volgend op de
maand waarin de wijziging is doorgegeven.
Ook dan zullen de kosten pro rato per maand
worden berekend.

U kunt het U-pas tegoed niet gebruiken voor de
overblijfkosten van TSO De Boomgaard.

U dient (medische) bijzonderheden die van
belang kunnen zijn voor de overblijf van uw kind,
bijtijds door te geven. Indien TSO De Boomgaard
niet op de hoogte is, kan de overblijf geen verantwoordelijkheid hiervoor dragen.

Formulier inleveren of e-mailen
Dit ingevulde formulier dient uiterlijk vrijdag
28 juni 2019 op school te zijn ingeleverd bij de

conciërges van De Boomgaard.
Of toch liever per e-mail?... Scan het ingevulde
formulier en stuur deze per e-mail naar:

admin@deboomgaard.nl
Onleesbare scans kunnen niet in behandeling
worden genomen.

Meer informatie
In onze schoolgids vindt u meer informatie over
de ouderbijdrage, deze schoolgids staat op
de website van onze school. Het reglement en de

voorwaarden voor TSO De Boomgaard vindt u
afzonderlijk op onze website:
www.deboomgaard.nl. Heeft u nog algemene
vragen over de TSO De Boomgaard? E-mail dan

naar: tso@deboomgaard.nl
Voor eventuele ﬁnanciële vragen, stuur een
e-mail naar: admin@deboomgaard.nl
11.05.2019

Schoolreisje
Alle kinderen t/m groep 7 gaan in het voorjaar op schoolreisje. De kosten voor het schoolreisje zijn € 22,50 per
leerling. Omdat alle kinderen in principe meegaan met
het schoolreisje, is dit geen vrijwillige bijdrage.

