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Hedwigepolder 2
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2992 DN Barendrecht
Telefoon: 0180-612557
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prinsterer_overblijf@pcpobr.nl
overblijfhofvanmaxima@gmail.com

Betalingsvoorwaarden schooljaar 2019-2020
Op de Groen van Prinstererschool bestaat de mogelijkheid om uw kind over te laten
blijven op maandag, dinsdag en donderdag. Hieraan zijn kosten verbonden.
De bijdrage wordt gebruikt voor vergoeding voor de overblijfouders en- coördinator,
scholing en het aanschaffen/vervangen van speelgoed.
Incidentele TSO
Een kind dat een enkele keer gebruik maakt van de TSO, moet worden aangemeld
bij de TSO-coӧrdinator Bij de ingang van beide locaties hangt een speciale
TSO-brievenbus.
Op de envelop graag:
● de naam en groep van uw kind
● de datum van overblijven
● het verschuldigde overblijfgeld (een enkele keer overblijven kost € 2,50)
Structurele TSO
Een schooljaar bestaat uit 40 weken. Dit wordt gerekend als 10 maanden.
Voor de vaste tso-ers, die het hele jaar op (een) vaste dag(en) overblijven, gelden
de volgende tarieven:
Overblijven
1x per week
2x per week
3x per week

Incidenteel
€ 2,50

Maandbetaling*)
€ 8,00
€ 16,00
€ 24,00

Jaarbetaling**)
€ 68,00
€ 136,00
€ 204,00

Betaling
Locatie STELLINGMOLEN
NL 57 RABO 0134 26 26 46 t.n.v. CBS Groen van Prinsterer OV.
Locatie HOF VAN MáXIMA
NL 53 RABO 0174 91 94 92 t.n.v. CBS Gr v Prinsterer-OV Hof van Máxima
Graag onder vermelding van de na(a)m(en) + groep(en) van uw kind(eren).
Met vriendelijke groet,
Nelleke van der Meer (coördinator locatie Stellingmolen)
Renée Ranti-Prins en Kim Hanselman (coördinatoren locatie Hof van Máxima)
Maarten Hoogendam, directeur
*) De maandbetaling moet in de 1e week van de maand op de overblijfrekening gestort zijn.
**) Wij bieden u de gelegenheid de overblijfvergoeding in één keer te voldoen.
Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, betaalt u op dagbasis zelfs nog iets minder (
€ 1,70).
De jaarbetaling dient in de 1e week van september op de overblijfrekening gestort te zijn.

