TSO-ASSISTENT: DE ESSENTIE

achtergrondinformatie
• in eigen beheer ontwikkeld en vormgegeven zonder de toepassing van kwetsbare open source software
• ondersteund door een team van kundige en enthousiaste medewerkers
• uitgangspunt: gebruiksgemak, transparantie, optimale kwaliteit-prijsverhouding en doorontwikkeling
• de hoogst haalbare bescherming van de privacy op het internet
• scholen door heel Nederland en tienduizenden ouders gebruiken TSO-ASSISTENT tot grote tevredenheid
specifieke kenmerken
• een eigen gebruiksvriendelijke inlogomgeving voor zowel ouders, tso-medewerkers als coördinator
• ongelimiteerde en ultrasnelle ondersteuning voor alle gebruikers, zowel tijdens als na de ingebruikname
• beveiligde software en versleuteling van alle data op eigen afgeschermde servers en continue backup
• overbodigheid van een uitvoerige en gecompliceerde handleiding
• tot op elk niveau een zorgvuldige en duidelijke vormgeving en interface
• gunstigste prijs-kwaliteit-verhouding ten opzichte van vergelijkbare diensten
• tot wel 85% minder werk bij de presentie- en debiteurenadministratie
• 24 uur en 7 dagen per week bereikbaar voor de online afhandeling van de overblijf, ook via smartphone
• zeer uitgebreid systeem en toch uiterst gebruiksvriendelijk door zijn ongecompliceerde opzet
• geen abonnementskosten, geen contractuele verplichting of bijkomende kosten en per dag opzegbaar
primaire functies
voorbereiding en onderhoud
• kalenderindeling van de tso-dagen door de tso-coördinator (op tablet, smartphone en pc)
• registratie / inroostering van de tso-medewerkers door de tso-coördinator (op tablet, smartphone en pc)
• beschikbaarstelling van zichzelf door de tso-medewerkers (op tablet, smartphone en pc)
• registratie van ouders en hun kinderen door de ouders zelf (op tablet, smartphone en pc)
• reservering van de overblijf door de ouders zelf (op tablet, smartphone en pc)
• updating van eigen gegevens, aandachtpunten en noodnummer (op tablet, smartphone en pc)
dagelijkse toepassing
• uitdraai van de overdrachtlijsten door de coördinator/medewerkers (niet noodzakelijk)
• vaststelling van de presentie door de coördinator/medewerkers (op uitdraai, tablet, smartphone en pc)
• aansluitend accordering van de presentie door coördinator/medewerkers (op tablet, smartphone en pc)
• automatische verzending van emails inzake onaangemelde aanwezigheid of onafgemelde afwezigheid
administratieve afwikkeling eens per maand
• verzending per email van ouderdeclaraties door de coördinator middels één simpele klik
• verzending per email van herinneringen en aanmaningen door de coördinator middels één simpele klik
• verzending per email van vergoedingspecificaties door de coördinator middels één simpele klik
• download van bankbatches t.b.v. incasso's en betalingen per internetbankieren middels één simpele klik
secundaire functies
• verzending van berichten aan ouders en medewerkers (zowel collectief als selectief) door de coördinator
• logboek voor vermeldenswaardige voorvallen (als geheugensteun of verantwoording bij incidenten)
• overblijfinfo (voorwaarden, protocollen, etc.) beschikbaar te stellen door de coördinator
• kasboek (exporteerbaar in het gangbare csv-formaat t.b.v. boekhouding)
• naslag door ouders, medewerkers en coördinator van eerdere declaraties en vergoedingspecificaties
• belastinggrensbewaking van de vrijwilligersvergoeding
• registratie van tso-scholing, EHBO en VOG van de tso-medewerkers
• optimalisatie van de inroostering op basis van scholingsqualificatie en aantal kinderen per medewerker
• klikbaarheid van namen van ouders, medewerkers en kinderen om onderliggende gegevens in te zien
• mogelijkheid tot sorteren van de kolommen in alle lijsten, zowel oplopend als aflopend
• mogelijkheid tot export van alle data (inzake ouders, kinderen en medewerkers) in gangbaar csv-formaat
• chatbox/prikbord voor informatie-uitwisseling tussen medewerkers en coördinator onderling
printfuncties
• voor coördinator: overdrachtlijsten, maandlijst, dienstrooster en logboek
• voor tso-medewerkers: overdrachtlijsten, dienstroosters en vergoedingspecificaties
• voor ouders: declaraties en reserveringenoverzicht (koelkastlijst)
gebruikstarief
• 14 cent excl. BTW (€ 0,17 Incl. BTW) per per keer dat 1 kind overblijft
• 11,6 cent excl. BTW (€ 0,14 Incl. BTW) idem bij afname door meer scholen binnen dezelfde organisatie
• geen overige kosten: je betaalt alleen de feitelijke afname en de eerste twee maanden zijn altijd gratis
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belangrijkste schermen voor de tso-coördinator

belangrijkste schermen voor de tso-medewerker

belangrijkste schermen voor de ouder

om alle schermen te zien ga je naar tso-assistent.nl en vraag je een proefaccount aan

OKTOBER 2017

PRACTISCH STAPPENPLAN VOOR DE IN GEBRUIKNAME VAN TSO-ASSISTENT

Ga op elke pagina over de ?-knop voor een toelich�ng op

5. Voer overblijfouders in onder MEDEWERKERS; voor-

de instruc�es. Het systeem is zo ontworpen dat je zonder

naam, emailadres en bedrag van de vergoeding volstaan.

handleiding intuï�ef je weg zult vinden.

De tso-medewerkers completeren hun account zelf met
hun gegevens en, essen�eel, hun beschikbaarheid.

Mocht je desondanks toch meer uitleg behoeven, dan kun
je vanuit het MENU terecht onder SUPPORT > BLOG. Ook

6. Geef heldere informa�e op een speciale tso-pagina

ouders en overblijfmedewerkers kunnen rekenen op een

van de schoolsite en zorg voor duidelijke verwijzing naar

persoonlijke en volledige ondersteuning.

die pagina. Gebruik liefst onze voorbeeldteksten. Deze
voorkomen misverstand inzake woorden als ‘registreren’,

Om de ingebruikname van het systeem op�maal te laten

‘reserveren’ en ‘aanmelden’. Diverse teksten en bu�ons

verlopen zijn onderstaande stappen van belang.

vind je op onze website.

1. Stel het moment vast waarop het systeem in func�e

7. Stuur alle betrokkenen een introduc�ebrief. Gebruik

moet treden en het moment dat de ouders zich kunnen

de modellen die je vindt onder UP&DOWNLOADS. Deze

registreren. Beperk de registra�eperiode tot drie weken.

voorkomen misverstand inzake woorden als ‘registreren’,

Wil je gebruik maken van automa�sche incasso, dan kan

‘reserveren’ en ‘aanmelden’ en zijn ook te downloaden in

het afsluiten van een incassocontract zorgen voor enig

Word-formaat. De te communiceren registra�egegevens

oponthoud; informeer je bij de bank.

vind je in het systeem (zie stap 2 en 3).

2. Betreed het systeem via www.tso-assistent.net met

Volg de voortgang van de ouderregistra�e. Ouders die in

je inlognaam en wachtwoord. Voer onder INSTELLINGEN

gebreke blijven kun je het best al na een week herinneren.

het gevraagde in voor zover niet reeds gedaan. De regi-

Onder UP&DOWNLOADS vind je posters die in de school

stra�ecode hebben de ouders nodig om zich te kunnenen

kunnen worden opgehangen. Lakse ouders zullen mogelijk

registreren (zie stap 7). Zorg dat je bank je bij�jds voorziet

in persoon moeten worden benaderd.

van een incassant-ID.
Noteer de kinderen die niet in het systeem geregistreerd
3. Voer onder SCHOOL het gevraagde in voor zover niet

staan en zich tóch voor de overblijf melden. Zij moeten

al gedaan. Je vindt daar ook de op de BRIN gebaseerde

uiterlijk in het systeem geregistreerd zijn op het moment

systeem-ID. Deze hebben de ouders/verzorgers nodig

dat de eerste ouderdeclara�es worden gegenereerd.

om zich te kunnenen registreren (zie stap 7).
Faciliteer ouders/verzorgers die geen beschikking hebben
4. stel onder WEL-NIET TSO de tso-dagen in en verwijder

over een computer thuis of op hun werk. Dit kan bijvoor-

de reserveermogelijkheid voor vakan�es, feestdagen etc.

beeld met een computer in de mediatheek.
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TOELICHTING OP AUTOMATISCHE INCASSO PER DOORLOPENDE MACHTIGING
De overeenkomst met de bank
Bij je bank dien je de mogelijkheid te hebben om online te
bankieren. Tevens dien je met je bank een incassocontract
af te sluiten waarin de bank je toestaat om online incassoopdrachten in te dienen. In het incassocontract zijn de
limieten vastgelegd. TSO-ASSISTENT kan hierin adviseren.
De bank zal je vragen aannemelijk te maken dat de school
al eerder van ouders/verzorgers geld ontving. Realiseer
je dat de bank uit naam van de school bij andere banken
geld zal gaan ophalen.

In de online bankomgeving kun je de bijschrijvingen en
storno’s constateren. Vink de bijschrijvingen in één keer
als zijnde voldaan onder DECLARATIE > PER MAAND.
Debiteur hee� het recht om binnen 56 dagen de incasso
te laten storneren. Ontvink in geval van een storno de
betaaldstatus onder DECLARATIE > PER MAAND.
Handma�ge overmaking na storno

De overeenkomst met de debiteur

Indien de bank bij een debiteur geen geld hee� kunnen
incasseren (door bijvoorbeeld onvoldoende saldo) kan
het verschuldigde bedrag alleen nog handma�g worden
overgemaakt of op andere wijze worden voldaan.

Vaak wordt gedacht dat de debiteur schri�elijk toestemming moet geven voor de automa�sche incasso, echter
is dit niet we�elijk verplicht. Wel is het verplicht om de
debiteur te wijzen op zijn recht van storno.

Het is zaak om in geval van storno contact op te nemen
met de debiteur en navraag te doen naar de reden of de
oorzaak. Vraag het bankrekeningnummer in het systeem
te controleren en te zorgen voor voldoende saldo.

Automa�sche incasso gee� administra�ef op�maal proﬁjt
als de debiteur daartoe wordt verplicht. Maar bedenk dat
zo’n verplich�ng juridisch geen waarde hee�. Mocht een
debiteur om technische reden geen mogelijkheid hebben
voor automa�sche incasso is er een mogelijkheid de post
buiten de incasso-batch te houden.

Indien een post is gestorneerd en niet handma�g voldaan
binnen een door jouzelf te bepalen termijn, kun je aan
debiteur een herinnering dan wel aanmaning versturen
per email. Dit doe je vanuit het systeem middels een
simpele klik onder DECLARATIE > ONBETAALD. De status
‘onbetaald’, ‘herinnerd’ of ‘aangemaand’ is per declara�e
gemarkeerd met een gekleurde ruit.

Indien de debiteur om principïële reden niet akkoord gaat
met een incasso achteraf, dient hij zich te realiseren dat
de betalingsverplich�ng van kracht blij� en dat je in dat
geval gerech�gd bent de betaling zeker te stellen middels
vooruitbetaling van een borg eventueel vermeerderd met
administra�ekosten in redelijkheid. Het ligt voor de hand
dat de debiteur dan de principes zal heroverwegen.

Een declara�e waarvan de incasso mislukt, kan niet nog
een keer voor automa�sche incasso aangeboden worden;
er wordt namelijk geen aparte bankbatch gemaakt inzake
eventuele storno’s. Nieuwe declara�es voor een zelfde
debiteur worden echter gewoon weer in de batch van de
volgende maand opgenomen. Dit staat los van eventueel
nog openstaande bedragen.

De procedure in TSO-ASSISTENT
Onder INSTELLINGEN dien je de automa�sche incasso
in te schakelen. De IBAN en de incassant-ID (zie incassocontract) plaats je onder DECLARATIE > AFHAND€LING.
Zodra je declara�es in TSO-ASSISTENT genereert, maakt
het systeem een bestand aan met de incasso-opdrachten,
ook wel genoemd bankbatch. Dit is een bestand in PAINformaat conform de Europese SEPA-voorwaarden (Single
Euro Payments Area).
Vanuit het systeem kun je de bankbatches downloaden.
Via internetbankieren kun je deze SEPA uploaden naar je
bank. Vervolgens zal de bank de incasso uitvoeren.
Voorkom dubbele betalingen en maak ouder/verzorgers
er na eventuele dubbele betaling op a�ent dat zij geen
handma�ge overmaking doen indien de school een automa�sche incasso verplicht hee� gesteld. Dit staat ook nog
eens vermeld in de begeleidende e-mail.

Is er uiteindelijk betaald, dan dien je dit handma�g aan te
geven in het systeem onder DECLARATIE > ONBETAALD.
Bedenk dat feitelijke betaling niets van doen hee� met
verwerking van het totaalbedrag in het KASBOEK.
Automa�sche uitbetalingen
Ook de betaalopdrachten voor de vergoedingen kun je
samenvoegen tot een bankbatch. Net als bij de declara�es
geldt ook hier dat je de vergoedingspeciﬁca�es eerst dient
te genereren en te versturen aan de tso-krachten vanuit
VERGOEDING > AFHAND€LING, voordat je deze SEPAbankbatch kunt downloaden.
In je eigen bankomgeving kun je zien of vergoedingen
daadwerkelijk zijn afgeschreven. Denk er aan dat je onder
VERGOEDING de uitgekeerde vergoedingen aanvinkt als
zijnde betaald op dezelfde wijze als bij de declara�es. Ook
hier geldt dat de uitbetaling niets van doen hee� met de
verwerking van het totaalbedrag in het KASBOEK.

Klik hier om deze voorbeeldbrief te downloaden in Word-formaat

Beste ouder/verzorger,
De school gaat binnenkort de administratie van de overblijf wijzigen. We gaan werken met het online
systeem TSO-ASSISTENT. Uw kind zal er helemaal niets van merken, maar u wél – in positieve zin.
U kunt als ouder/verzorger voortaan op flexibele wijze de overblijf van uw kind reserveren en net zo
makkelijk weer annuleren, namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. U betaalt uiteindelijk alleen de
feitelijk afgenomen overblijfmomenten, na ontvangst van een gespecificeerde declaratie.
Het is van belang dat alle ouders/verzorgers, dus ook degenen die hun kind niet of incidenteel gebruik
laten maken van de overblijf, zich zo spoedig mogelijk registreren in het systeem. Doe dat het liefst
gelijk na het lezen van deze brief en in ieder geval binnen tien dagen na nu.
U dient zich eerst eenmalig te registreren met brinnummer en ouderregistratiecode als hieronder
vermeld (probeer niet in te loggen met deze registratiecodes). Ga voor de eenmalige registratie naar
tso-assistent.net (niet.nl) en klik daar op EENMALIG REGISTREREN.
brinnummer: 00ZZ00 (vervang voorbeeld)

ouderregistratiecode: 1234 (vervang voorbeeld)

Als de registratie succesvol is, bent u gelijk ingelogd — u ontvangt geen inloggegevens per email.
Wij vragen u dringend om dan gelijk voor komende periode overblijf te reserveren (voor zover van
toepassing natuurlijk). Laat de zelfgemaakte inloggegevens onthouden door uw browser.
Is uw registratie eenmaal geslaagd en een feit, registreer dan geen tweede keer. Heeft u uw
inloggegevens vergeten, klik dan in het inlogscherm op vergeten inloggegevens opvragen. Blijkt uw
emailadres onbekend, neem dan contact op via support@tso-assistent.nl.
U zult dus niet meer gebonden zijn aan een abonnement of een strippenkaartsysteem en de kinderen
hoeven ook niet meer met contant geld naar school.
De school krijgt op deze manier betere controle over de aanwezigheid of afwezigheid van een kind en
kan gericht maatregelen nemen in bijzondere situaties. Ook is er beter zicht op medicatie, dieet of
andere zaken die aandacht behoeven. Bij onafgemelde afwezigheid of bij onaangemelde aanwezigheid
zult u om administratieve reden gelijk bericht ontvangen per email.
Voor ouders/verzorgers die niet beschikken over internet, zal op school een computer beschikbaar zijn,
eventueel met hulp van een overblijfouder zodat u toch zonder probleem overblijf kunt reserveren.
Als de instructies in het systeem uitleg behoeven, kijk dan eerst onder het vraagteken dat u in ieder
scherm vindt, Een geïllustreerde instructie voor reserveren/annuleren vindt u onder DOWNLOADS
als u bent ingelogd. Voor vragen over de overblijf zelf, kunt u terecht bij de tso-coördinator.
Wij vertrouwen er op dat gebruik van TSO-ASSISTENT voor alle betrokkenen tot tevredenheid zal zijn.

Met vriendelijke groet,
De tso-coördinator

Voorkom onrechtmatige registratie, zet de registratiegegevens niet op de schoolwebsite.

Klik hier om deze voorbeeldbrief te downloaden in Word-formaat

Beste tso-medewerker,
De school gaat binnenkort de administratie van de overblijf wijzigen. We gaan werken met het online
administratie-systeem TSO-ASSISTENT.
Binnenkort krijg je van school een email met een link om je persoonlijke inloggegevens te maken
(klik op die link). Geef daarom zo vlug mogelijk je emailadres aan de tso-coördinator. Voor de
planning en je vergoeding is het van belang dat je zo snel mogelijk in het systeem aangeeft op welke
dagen je niet als overblijfouder aanwezig kunt zijn. Houd ook je andere gegevens up-to-date.
Ben je tevens ouder van een kind dat gebruik maakt van de overblijf, dan zul je nog een apart bericht
ontvangen (of al ontvangen hebben) hoe je je kunt registreren als ouder.
Aanwezigheidsregistratie, overdracht en financiële afhandeling zal via het internet worden gedaan en
onmiddellijk administratief worden verwerkt. Zo zal de ouderbijdrage voor de ouders en de berekening
van je vrijwilligersvergoeding gelijk duidelijk worden. Ouders/verzorgers gaan de overblijf van hun
kinderen online reserveren en jij zult dat meteen kunnen zien op de overdrachtlijst.
Deze nieuwe aanpak zal minder werkdruk geven en de administratie en overdracht overzichtelijker
maken. Daardoor wordt de overblijf efficiënter en veiliger. Er zal daarom ook geen gedoe meer zijn met
geld en strippenkaarten. Een beter en sneller contact met de ouders/verzorgers zal de kwaliteit van de
TSO en het werkplezier ten goede komen.
Hieronder voor jou als tso-medewerker wat handige online-functies van dit nieuwe systeem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inloggen kan 24 uur per dag, 7 dagen per week, vanaf elke apparaat met internetaansluiting
Dagen dat je echt niet kunt, moet je tevóren in het systeem opgeven, je ziet daar ook je rooster
Zie de ontvangen vergoedingen en of je binnen de belastinggrens blijft aan het eind van het jaar
De specificatie van je vrijwilligersvergoeding krijg je elke maand toegestuurd per email
Presentie kun je direct in het systeem vinken op digitale 'overdrachtlijsten', ook op je smartphone
Aandachtspunten en noodnummers van de kinderen zie je gelijk op de PC of op je smartphone
Belangrijke voorvallen kun je direct aantekenen in het logboek, ook op je smartphone
Allerlei informatie (zoals tso-regels) die school in het systeem zet, vind je in je eigen account
Een 'prikbord' om te chatten met je collega's en de coördinator zie je gelijk als je bent ingelogd

Log in via de schoolwebsite of www.tso-assistent.net (niet.nl). De eerste keer dat je inlogt ga je
vanuit het MENU naar GEGEVENS. Gegevens worden opgeslagen zodra je teruggaat naar het MENU.
Geef daarna onder KALENDER de dagen aan dat je echt niet kunt. Houd je gegevens up-to-date.
Heb je vragen over de aanwijzingen in het systeem? Kijk dan onder het vraagteken. Heb je vragen over
je rooster of de overblijf zelf? Neem dan contact op met de coördinator.
Wij vertrouwen er op dat gebruik van TSO-ASSISTENT voor jullie allemaal tot tevredenheid zal zijn.

Met vriendelijke groet,
De tso-coördinator

OBS Luilekkerland
Overdrachtlijst van donderdag 19 oktober 2017
Groep 8 (13 kinderen)
Leerkracht meester Cees
Zorg ervoor dat de medewerker ruim voor aanvang van de tso over deze lijst beschikt. Als de lijst gevinkt
is, moet hij na afoop van de tso zo snel mogelijk worden ingevoerd en geaccordeerd in het online systeem
TSO-ASSISTENT. De aanwezigheid moet worden ingevoerd onder de knop OVERDRACHT in het MENU,
bijzonderheden moeten worden genoteerd in het LOGBOEK.
Als kinderen niet aanwezig zijn, moet ac�e worden ondernomen volgens de richtlijnen van school.
Overdracht van leerkracht naar tso-medewerker

√

Bijzonderheden

naam

noodnummer

naam en rela�e tot kind

telefoon 1

telefoon 2

Bo Johansson

0654304663

oma Connie Schaap

0610568557

Bono Bulkmeijer

0135321299

oma Fam. de Groot

0123456789 0612345678

Clara Bailleul

0619583333

vader Eric

0660660128

Coen Schaap

0610568557

opa & oma Henk & Annemarie

0610568557

Danique Vijn

0643025585

moeder Jolanda de Koning

0226359557 0643025585

Derk Kruijt

0683984976

vader Mar�nus

0703204293 0683984974

Fa�ma Zandaza

0135321299

tante Iman

0123456789 0651127520

Ilia Gastjevskiy

0104191616

moeder Werk

0681641658 0645709320

Jean Veenstra

0654304663

oom Lex

0653333717

Jeroen Flipsen

0651127520

vader F Flipsen

0651463856 0660660128

Liam uit den Boogaerd

0614890918

oma Rineke Remmerswaal

0614890918 0653808491

Piet Janssen

0660660128

overbuurvrouw Wieneke

0642233729

Xander Steller

0182785098

mama Goverdien

0182785098

+
+
+

Bono : pinda- en notenallergie. epi-pen is aanwezig in het klaslokaal.
Derk : draagt een bril, hoe� niet op �jdens overblijven

Overdracht van tso-medewerker naar leerkracht

Bijzonderheden

verzonden declara�es 124 per 03 oktober

tso-momenten
ma di wo do vr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - totalen - - - - ma di wo do
04 - - 07
- - - 04 05 - 07
- - - 04 05 - 07
04 05 - 07
- - - - - - - 05 - 07
- 05 - 07
04 05 - 07
04 - - 07
- - - 07
04 05 - 07
7 7 - 10

vr ma di wo do
08 11 - - 14
- - - - 08 - 12 - 14
- - - - 08 11 12 - 14
08 11 12 - 14
- 11 12 - - 11 12 - - - 12 - 14
- - 12 - 14
08 11 - - 14
- 11 12 - 08 11 12 - 14
08 11 12 - 14
7 9 10 - 9

vr ma di wo do
22 25 26 - 28
- - 26 - 22 25 26 - 28
- 25 26 - 28
22 25 26 - 28
22 25 26 - 28
- - - - - 25 26 - - - - - 28
- - - - 22 25 26 - 28
- 25 26 - 28
22 25 26 - 28
22 25 26 - 28
7 10 11 - 10

vr
29
29
29
29
29
29
6

13 à
1 à
12 à
7 à
16 à
16 à
4 à
6 à
5 à
6 à
12 à
10 à
14 à
16 à
138

totaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
totaal
1959
ne�o tso-eenheden à € 2,25
1972
bruto tso-eenheden à € 0,14
138 tso momenten volgens de berekening hierboven
saldo

vr ma di wo do
15 18 19 - 21
- - - - - - 19 - 21
- 18 19 - 21
15 18 19 - 21
15 18 19 - 21
15 - 19 - - 18 19 - - - - - - - 19 - 21
- - 19 - 15 18 19 - 15 18 19 - 21
15 18 19 - 21
7 8 12 - 8

€
€
€
€

4.407,75
276,08
1.242,00
2.889,67

€
117,00
€
9,00
€
108,00
€
63,00
€
144,00
€
144,00
€
36,00
€
54,00
€
45,00
€
54,00
€
108,00
€
90,00
€
126,00
€
144,00
€ 1.242,00

vergoeding

- 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 9/17
ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr
- 49 56 - 70 68 71 84 - 95 71 91 99 - 108 93 101 113 - 105 86 1360
- 63 61 - 58 53 52 39 - 32 37 31 33 - 28 22 33 24 - 25 21 612
- 112 117 - 128 121 123 123 - 127 108 122 132 - 136 115 134 137 - 130 107 1972
3 1
2 2 2 0
0 0 0 0
2 0 1 0
0 0
13
- 109 116 - 126 119 121 123 - 127 108 122 132 - 134 115 133 137 - 130 107 1959

kosten/baten va de tso in september 2017
gedeclareerd aan ouders/verzorgers
gefactureerd door TSO-ASSISTENT inclusief BTW
totaal te vergoeden aan de medewerkers

Coen Schaap
Sophie van Buuren
Sabrina Alguira
Laila El Asri
Sandra Frank
Ank uit den Boogaerd
Naima Karba
Yo Dijkstra - Zwart
S�en Kuiper
Poonam Paragh
Lilian Pengel
Toosje van der Bergh
Nermin Saçd
Norma Shar

medewerkers

speciﬁca�e van het tso-gebruik
dagen waarvoor tso beschikbaar
gereserveerd door ouder
toegevoegd door medewerker
bruto totaal tso-eenheden
vrijgesteld van betaling aan school
ne�o totaal tso-eenheden

gemiddeld aantal kinderen per kracht 14,3

Deﬁni�ef maandoverzicht september 2017 / OBS Luilekkerland
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systeem-email 'onaangemeld aanwezig'
Van: Stichting Overblijf <noreply@tso-assistent.nl>
Datum: 2 december 2022 13:00:48 GMT+01:00
Aan: warnies@planet.nl
Onderwerp: mededeling betreffende het overblijven van Constance
Antwoord aan: overblijf@obsluilekkerland.nl
Beste Lex,
Dit bericht ontvang je om administratieve reden. Op 02-12-2022 heeft Constance op school gebruik gemaakt
van de tussenschoolse opvang. Echter was deze opvang niet online gereserveerd.
Uiteraard is Constance altijd welkom, maar als je niet reserveert kan er een probleem met de planning ontstaan
en worden eventuele aandachtspunten niet vermeld. En zeker zo belangrijk: als Constance onbedoeld afwezig
zou zijn, wordt dat niet opgemerkt. Daarom wordt gevraagd de overblijf voor Constance tijdig, online te
reserveren. Dat kan tot sluitingstijd op de overblijfdag zelf.
Constance is deze keer handmatig door de overblijfmedewerker aan de lijst toegevoegd. In principe zal de
overblijf van deze dag gedeclareerd worden conform de tso-voorwaarden, tenzij anders overeengekomen.
Mocht er een vergissing in het spel zijn, wend je dan tot de tso-coördinator vóórdat de declaratie wordt
verstuurd.
Mocht je niet meer beschikken over je inloggegevens, dan kun je deze opnieuw verkrijgen door in het
inlogscherm te klikken op VERGETEN INLOGGEGEVENS OPVRAGEN. Wij vertrouwen erop je met dit bericht van
dienst te zijn geweest.
Vriendelijk groet,
tso-administratie van OBS Luilekkerland
overblijf@obsluilekkerland.nl
Dit bericht is automatisch gegenereerd en verstuurd naar warnies@planet.nl. Neem het afzenderadres op in je
lijst met veilige emailadressen.
systeem-email 'onafgemeld afwezig'
Van: Stichting Overblijf <noreply@tso-assistent.nl>
Datum: 2 december 2022 13:00:48 GMT+01:00
Aan: warnies@planet.nl
Onderwerp: mededeling betreffende het overblijven van Sophie
Antwoord aan: overblijf@obsluilekkerland.nl
Beste Lex,
Deze email ontvang je uitsluitend om administratieve reden. De gereserveerde maar mogelijk niet
genoten overblijf van Sophie op 02-12-2022 zal gedeclareerd worden conform de tso-voorwaarden, tenzij
anders overeengekomen.
Om kosten, moeite en/of misverstanden te voorkomen is het van belang dat annulering van de overblijf bijtijds
en online gebeurt. Dit kan tot sluitingstijd op de overblijfdag zelf. Indien Sophie afwezig was vanwege ziekte,
wensen we van harte beterschap.
Mocht je niet meer beschikken over je inloggegevens, dan kun je deze opnieuw verkrijgen door in het
inlogscherm te klikken op VERGETEN INLOGGEGEVENS OPVRAGEN. Registreer in geen geval een tweede keer.
Wens je toelichting op deze email, wend je dan tot de de tso-administratie van Stichting Overblijf. Wij
vertrouwen erop je met dit bericht van dienst te zijn geweest en danken je voor je medewerking.
Vriendelijk groet,
tso-administratie van OBS Luilekkerland
overblijf@obsluilekkerland.nl
Dit bericht is automatisch gegenereerd en verstuurd naar warnies@planet.nl. Neem het afzenderadres op in je
lijst met veilige emailadressen.

Overblijven op OBS Luilekkerland
Reservering oktober, november, december
Aangemaakt op 18-10-2017, 16:54:38 uur.

Voor Constance Warnies zijn de volgende dagen gereserveerd
ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr
oktober
november

12
02

december

16

06

10

01 04

08

19

24

16

26 27 30
23

18

27

30

21 22

totaal aantal tso-reserveringen

20

Voor Sophie Warnies zijn de volgende dagen gereserveerd
ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr
oktober
november

02

december

06

10 13

19

24

27 30

16

21

27

01 04

18

30

21 22

totaal aantal tso-reserveringen

17

Voor Lex Warnies zijn de volgende dagen gereserveerd
ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr
oktober
november
december

02

06

10 13

01 04

08 11

totaal aantal tso-reserveringen

19

24

16

21
18

26

30
27

30

21 22

19

Deze koelkastlijst toont de reserveringen maximaal 3 maanden vooruit.
De nog niet gepasseerde reserveringen kunnen geannuleerd worden tot 11:00 uur van de dag zelf.
Niet of niet �jdig geannuleerde reserveringen worden in principe door de school gedeclareerd.

OBS Luilekkerland
Westerstraat 7B
1015 LT Amsterdam
NL13TEST0123456789
S�ich�ng Overblijf
Lex Warnies
Maassluisstraat 46
1062 GD Amsterdam
03 oktober 2017
Declara�e 2017-XYZ500-D-09375

Op de hieronder getoonde speciﬁca�e staan per kind de overblijfdagen vermeld waarvoor is gereserveerd of
waarop het kind zonder reservering vooraf de TSO hee� genoten.
september 2017 - Niamh Groentjes
ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr
05
07 08
12
14 15
19
21 22
26
29
aantal tso-eenheden

11

september 2017 - Constance Warnies
ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr
05
07 08
14 15
19
21
26
28 29
aantal tso-eenheden

10

september 2017 - Sophie Warnies
ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr
05
07 08
12
14 15
19
21 22
26
28 29
aantal tso-eenheden

12

aantal tso-eenheden vrijgesteld van betaling
totaal van de declara�e

1
32 tso-eenheden à € 2,25 €

72,00

Bovengenoemd bedrag zal onder vermelding van het declara�enummer binnenkort worden afgeschreven
van de rekening die bij de mach�ging is opgegeven. Nadere toelich�ng op deze declara�e kan worden
verkregen bij de tso-coördinator van de school.

Gerdi Akkerman-Foppen
Zahra Assadi
Anke Boekema-Luijendijk
Fenna de Boer
Esther Bovendorp
Bianca van Eenennaam
Neslihan Eryigit
Jolien C Geurtsen
Jolien Geurtsen
Fatemeh Goltaji
CÄcile Janisse
Sonja Jansen
Enneke Jansen
Angela Kamphorst
Mirjam de Koning
Susan Kroon-Huisman
Naima Mahmoudi
Naima C Mahmoudi
Esther Paape
Nicole Punt-Snippe
Annika Ruiter-Gagestein
Petra Tuma
Myriam M Van Tol
Nelleke Weijenberg
Ton Westerink

medewerkers

tso-momenten
ma di wo do vr
02 02 03 - 03 02 02 - 03 02 03 - 03 - 03 02 02 03 - 06
- 03 02 - 06
- 03 totalen 8 9
2
ma
09
09
09
09
09
09
09
09
8
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di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr
- 23 - 30 - 12 - 23 - 26 - 30 10 - 12 - 26 10 - 24 - 31 - 12 - 26 - 23 - 30 - 23 - 30 10 - 12 - 24 - 26 - 31 10 - 12 - 23 24 - 26 - 30 31 10 - 24 - 31 - 31 10 - 24 10 - 24 - 31 10 - 12 - 26 - 12 - 23 - 26 - 30 10 - 23 24 - 27 30 31 10 - 24 - 31 - 23 - 27 30 - 12 10 - 24 - 31 - 12 - 26 11 9
8 9
8 2 8 9
-

3
7
4
4
2
4
4
1
5
10
4
1
2
4
1
2
5
1
10
1
4
5
1
4
2
91

totaal

OBS Luilekkerland
Westerstraat 7B
1015 LT Amsterdam
NL13TEST0123456789
S�ich�ng Overblijf
Toosje van der Bergh
Karthuizersdwarsstraat 3a
1015 KP Amsterdam
03 oktober 2017
Vrijwilligersvergoeding 2017-XYZ500-V-00690

Vergoedingspeciﬁca�e
in september 2017 heb je geassisteerd op de onderstaande dagen
ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr
04
07
11 12
15 18 19
25 26
28
aantal tso-momenten
totaal van de speciﬁca�e

10 tso-momenten à € 9,00 €

10
90,00

Bovenstaand bedrag zal je ontvangen op de wijze als overeengekomen. Voor vragen of opmerkingen over
de speciﬁca�e kun je terecht bij de tso-coördinator van de school.

systeem-email 'ouderbijdrage'
Van: Stichting Overblijf <noreply@tso-assistent.nl>
Datum: 2 december 2022 14:00:32 GMT+01:00
Aan: warnies@planet.nl
Onderwerp: ouderbijdrage voor de overblijf - 11, 2022
Antwoord aan: overblijf@obsluilekkerland.nl
Beste Lex,
Als bijlage tref je de declaratie voor de overblijfbijdrage over de afgelopen maand in pdf-formaat. De
betalingsconditie staat vermeld op de declaratie. Voor correcte weergave van de declaratie kun je gratis Adobe
Reader downloaden op http://get.adobe.com/nl/reader.
Wend je voor vragen over deze declaratie tot de tso-administratie van OBS Luilekkerland.
LET OP: Geef je bank geen handmatige betaalopdracht indien de betalingsconditie melding maakt van
automatische incasso.
Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken om je te wijzen op het belang van het tijdig reserveren van
de overblijf; reserveren zorgt er voor dat afwezigheid direct wordt opgemerkt.
Vriendelijk groet,
tso-administratie van OBS Luilekkerland
overblijf@obsluilekkerland.nl
Dit bericht is automatisch gegenereerd en verstuurd naar warnies@planet.nl. Neem het afzenderadres op in je
lijst met veilige emailadressen.
systeem-email 'vrijwilligersvergoeding'
Van: Stichting Overblijf <noreply@tso-assistent.nl>
Datum: 2 december 2022 14:20:00 GMT+01:00
Aan: warnies@planet.nl
Onderwerp: specificatie van de vrijwilligersvergoeding - 11, 2022
Antwoord aan: overblijf@obsluilekkerland.nl
Beste Lex,
Als bijlage tref je in pdf-formaat de specificatie betreffende je tso-vergoeding over de afgelopen maand. Je
inspanning is zeer op prijs gesteld. Het vermelde bedrag zul je ontvangen op de wijze als overeengekomen. Voor
correcte weergave van de specificatie kun je gratis Adobe Reader downloaden op
http://get.adobe.com/nl/reader.
Wend je voor vragen over deze specificatie tot de tso-administratie van OBS Luilekkerland.
Vriendelijk groet,
tso-administratie van OBS Luilekkerland
overblijf@obsluilekkerland.nl
Dit bericht is automatisch gegenereerd en verstuurd naar warnies@planet.nl. Neem het afzenderadres op in je
lijst met veilige emailadressen.

