Tussenschoolse opvang (TSO)
Omschrijving
Vroeger at je tussen de middag thuis je boterham met een glaasje melk. Tegenwoordig
gebeurt het steeds vaker dat ouders allebei werken, en dat kinderen hun middagpauze op de
basisschool doorbrengen. Tussenschoolse opvang is de opvang die een basisschool
organiseert voor kinderen die tussen de middag niet naar huis gaan om een broodje te eten.
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor overblijven of tussenschoolse opvang. Samen
met de ouders bepaalt de school hoe dit wordt georganiseerd. Scholen hoeven het
overblijven niet persé zelf te organiseren, ze mogen ook een commercieel bureau
inschakelen om voor hen de financiële administratie en logistieke organisatie te regelen. Het
Ministerie van OCW draagt in financiële zin bij aan de organisatie van tussenschoolse
opvang en de scholing van overblijfkrachten.

Voor wie is de tussenschoolse opvang bedoeld
Het is bedoeld voor kinderen vanaf vier jaar tot het einde van hun basisschooltijd.

Indicatie nodig
Nee, er is geen indicatie nodig.

Aanvraagprocedure
Het inschrijven voor tussenschoolse opvang verloopt via de scholen. Informatie hierover kunt
u bij de school van uw kind opvragen.

Eigen bijdrage
Ja, de ouders betalen zelf voor het overblijven van hun kind. Tussenschoolse opvang valt
niet onder de Wet Kinderopvang. U kunt de kosten niet terugkrijgen, ook niet gedeeltelijk.
De kosten voor de tussenschoolse opvang die ouders betalen zijn verschillend. Dit heeft te
maken met de manier waarop het overblijven is georganiseerd.

Leverancier
Sinds augustus 2006 zijn alle basisscholen verplicht tussenschoolse opvang te bieden.

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen

29-06-2015

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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