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1.

INLEIDING

Kindercentrum Marijtje Doets (hierna te noemen: Marijtje Doets) bestaat inmiddels al ruim 18 jaar
en is een compleet kindercentrum. Dit betekent dat wij buitenschoolse opvang, peuteropvang en
dagopvang aanbieden. Daarnaast verzorgen wij vanaf maart 2016 de tussenschoolse opvang (hierna
te noemen: TSO) voor basisschool Aurora.
De visie van Marijtje Doets is dat wij kinderen op respectvolle wijze volgen en ondersteunen in hun
ontwikkeling. Onze belangrijkste uitgangspunten zijn: respect voor mens, dier en natuur en de
zelfstandigheidbevordering van een kind. Wij werken vanuit de visie dat ieder kind nieuwsgierig is en
zich wil ontwikkelen. Om die ontwikkeling goed te laten verlopen, heeft zij een stimulerende en
veilige omgeving nodig waarbij grenzen duidelijk zijn. Van de volwassenen wordt verwacht dat zij
vanuit een positieve instelling willen bijdragen aan deze ontwikkeling.

2.

PROGRAMMA TSO

Wanneer de kinderen binnen komen, wassen zij hun handen en gaan aan een gedekte tafel zitten.
Op het moment dat iedereen zit wordt er gezamenlijk gegeten. Samen eten met vriendjes en
vriendinnetjes vinden kinderen gezellig en kan de eetlust bevorderen.
Afhankelijk van het soort abonnement dat is afgesloten, kunnen kinderen hun eigen broodje eten
dan wel gebruik maken van de producten die worden aangeboden. De kinderen mogen zelf hun
broodje smeren wat de zelfstandigheidsbevordering stimuleert. De vrijwilligers zullen de kinderen
begeleiden daar waar nodig om dit goed te laten verlopen.
Nadat iedereen gegeten en gedronken heeft, krijgen de kinderen de gelegenheid te spelen. Onze
voorkeur gaat uit naar buitenspelen. Op deze manier kunnen de kinderen hun energie kwijt en
kunnen zij een frisse neus halen.
Bij slecht weer bieden wij binnen een alternatief aan. Dit zal in de vorm van een spelactiviteit zijn of
iets creatiefs. Wanneer de speelzaal tot onze beschikking is, zullen wij daar bewegingsspelletjes
kunnen doen.

3.

AANGEBODEN LUNCH

Wanneer een abonnement wordt afgesloten waarbij gebruik wordt gemaakt van de door ons
aangeboden lunch, kunnen de kinderen kiezen uit de volgende producten:











Brood (fijn volkoren);
Boter;
Kaas;
Smeerkaas;
Gekookte worst;
Kipfilet;
Chocopasta
Melk (halfvol);
Limonade en;
Water.
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Drinken wordt ook aangeboden aan de kinderen die een abonnement hebben zonder lunch.

4.

TSO MEDEWERKERS

Het TSO team bestaat uit een vaste groep vrijwilligers en een pedagogisch medewerkster van
Marijtje Doets die als coördinator is aangesteld. Zij dient als aanspreekpunt en bewaakt de kwaliteit
van de TSO. Eveneens zorgt zij voor de aansturing van de vrijwilligers.
In geval van afwezigheid van één van de vrijwilligers dan wel de vaste coördinator, zorgen wij voor
vervanging.

5.

DIVERSE PAKKETEN / KOSTEN

Wij bieden diverse TSO pakketten aan om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de verschillende
wensen:
1.

Abonnement, zonder lunch

Wanneer u een abonnement bij Marijtje Doets afsluit betekent dit dat wij u zoon/dochter op vaste
dagen mogen opvangen. U hoeft in dit geval uw zoon/dochter niet telkens opnieuw aan te melden.
Slechts bij wijzigingen vernemen wij dit graag per e-mail of social schools. Daarnaast neemt uw
zoon/dochter neemt zelf lunch mee van huis. Drinken wordt echter wel door ons aangeboden
wanneer dat gewenst is.
De kosten van dit pakket bedragen € 2,70 per kind, per dag.
2.

Abonnement, met lunch

Wanneer u een abonnement bij Marijtje Doets afsluit betekent dit dat wij u zoon/dochter op vaste
dagen mogen opvangen. U hoeft in dit geval uw zoon/dochter niet telkens opnieuw aan te melden.
Slechts bij wijzigingen vernemen wij dit graag per e-mail of social schools. Daarnaast kan uw
zoon/dochter gebruik maken van de door ons aangeboden lunch.
De kosten van dit pakket bedragen € 3,75 per kind, per dag.
3.

Incidenteel, zonder lunch

Het is mogelijk incidenteel gebruik te maken van de TSO. Dit betekent dat u per dag kan bepalen of u
gebruik wenst te maken van de TSO. Dit kunt u aangeven per e-mail (info@marijtjedoets.nl) of via
social schools. Verder neemt uw zoon/dochter neemt zelf lunch mee van huis. Drinken wordt echter
wel door ons aangeboden wanneer dat gewenst is.
De kosten van dit pakket bedragen € 3,20 per kind, per dag.
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4.

Incidenteel, met lunch

Het is mogelijk incidenteel gebruik te maken van de TSO. Dit betekent dat u per dag kan bepalen of u
gebruik wenst te maken van de TSO. Dit kunt u aangeven per e-mail (info@marijtjedoets.nl) of via
social schools. Daarnaast kan uw zoon/dochter gebruik maken van de door ons aangeboden lunch.
De kosten van dit pakket bedragen € 4,25 per kind, per dag.

6.

INSCHRIJVING

Indien u gebruik wenst te maken van de TSO, verzoeken wij u het daarvoor dienende
inschrijfformulier ingevuld aan ons te verstrekken. Het inschrijfformulier kunt u vinden op onze
website: www.marijtjedoets.nl. Indien wij geen inschrijfformulier van u hebben ontvangen, kunnen
wij u zoon/dochter helaas niet opvangen op de TSO.
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welk TSO pakket voor u wenselijk is. De inschrijfkosten
bedragen € 5,00 per kind.

7.

CONSEQUENTIES GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Bij ons is het uitgangspunt respect, dit staat dan ook te allen tijde voorop. Wanneer wij te maken
krijgen met (herhaaldelijk) grensoverschrijdend gedrag, heeft dit gevolgen.
Wij werken met een gele en rode kaart. Bij het geven van een gele kaart wordt er telefonisch contact
opgenomen met de ouders. Hierin wordt het voorval en de vervolgstappen besproken. Bij herhaling
van grensoverschrijdend gedrag krijgt het kind een rode kaart met schorsing als gevolg en in het
uiterste geval ontzegging van de TSO.
De kaarten worden te allen tijde In overleg met de coördinator van de TSO of een pedagogisch
medewerker gegeven.

8.

EXTRA TSO

Wanneer u een abonnement heeft en een keer extra gebruik wenst te maken van de TSO, is dit
mogelijk. Graag verzoeken wij dit per e-mail door te geven via info@marijtjedoets.nl. De kosten voor
deze extra opvang zijn gelijk aan de kosten voor de incidentele opvang.

9.

AFMELDEN

Wanneer uw kind niet kan overblijven vanwege ziekte of een andere reden, vindt er geen restitutie
plaats. Restitutie vindt alleen plaats indien een afmelding per e-mail en één week van te voren is
ontvangen.
Wij verzoeken u vriendelijk uw kind voor 11 uur af te melden per e-mail via info@marijtjedoets.nl.
Mocht u onverhoopt een keer geen gebruik maken van de TSO dan worden de kosten alsnog
berekend tenzij de afmelding per e-mail heeft plaatsgevonden.
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Het bovenstaande geldt uiteraard alleen wanneer er een abonnement is afgesloten en vindt geen
toepassing wanneer u incidenteel TSO afneemt.

10.

WIJZIGINGEN EN OPZEGGEN

Een wijziging of beëindiging van het abonnement ontvangen wij graag per e-mail via
info@marijtjedoets.nl. Wij hanteren geen opzegtermijn.

11.

INCASSO

De kosten voor de TSO zullen één maand later geïncasseerd worden.

12.

(PRIJS)WIJZIGINGEN

Marijtje Doets kan jaarlijks de prijzen aanpassen. Een prijsverhoging zal van te voren schriftelijk
worden medegedeeld en zal ingaan per 1 januari van het nieuwe jaar. Tevens kan Marijtje Doets de
Algemene informatie wijzigen. Deze wijziging zal één maand nadat de wijzigingen bekend zijn
gemaakt, via de nieuwsbrief, ingaan.
Almere,
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