
 

Tussenschoolse opvang (TSO).   

De organisatie van de TSO heeft de directie, met instemming van de 

medezeggenschapsraad, overgedragen aan Sportfever. 

Vanaf september coördineert Sportfever Kinderopvang de tussenschoolse opvang 

(TSO) voor de Bavinckschool in Haarlem-Noord. Overblijven is vrije tijd van de 

kinderen en we maken er een fijne tijd van. De leerkrachten eten met de kinderen in 

de klas voor of na het buitenspelen. Er zijn vaste overblijfkrachten op het plein. Zij 

werken volgens het overblijfprotocol.  

Doel van het protocol is de veiligheid en kwaliteit van het overblijven te bewaken.  

Verder organiseert Sportfever tijdens het overblijven sport- en spelactiviteiten waar 

kinderen aan mee kunnen doen o.l.v. gediplomeerde sportleraar.   

Voor het schooljaar 2018/2019  

De kosten voor een vast abonnement bedragen € 2,25 per dag voor de TSO. Het 
abonnement geldt voor een volledig schooljaar (40 weken) en loopt het gehele 
schooljaar door. Er wordt maandelijks geïncasseerd. Door middel van ondertekening 
van de overeenkomst verleent u doorlopende machtiging aan Sportfever BV tot 
automatische incasso van de maandelijkse vergoeding (u heeft 56 dagen de tijd om 
bij uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken). 

Abonnement Dagen per week Prijs per maand 

Brons 1 dag per week € 9,- 

Silver 2 dagen per week € 18,- 

Goud 3 dagen per week € 27,- 

Platinum 4 dagen per week € 36,- 

Flex bavinck Prijs per overblijfdag € 2,80,- 

 

Vaste abonnementen                                                                                                               

Voor vaste abonnementen geldt dat de betaling automatisch doorloopt, ook wanneer 

u een keer geen gebruik maakt van het overblijven. 

Flexibel overblijven is mogelijk!                                                                                              

U betaald per keer €2,80 euro voor het overblijven. Onbeperkt overblijven op 

maandag, dinsdag, en/of donderdag. U ontvangt aan het einde van de maand een 

factuur op maat. U betaalt de overblijfdagen die u afneemt. Dit kan alleen wanneer u 

de dagen reserveert via de ouderportaal. Uiterlijk voor 9.00 op de dag zelf.  


