
TSO 

Procedure betalingen 

- De ouderbijdrage over de afgelopen maand wordt aan het begin van de volgende maand 

automatisch afgeschreven. Ouders kunnen dan storneren, met als gevolg dat er een 

openstaande betaling is. 

- Halverwege de maand, waarin betaald had moeten worden, volgt een herinnering vanuit de 

TSO-assistent. 

- Aan het einde van de maand, waarin betaald had moeten worden, volgt een aanmaning 

vanuit de TSO-assistent (administratiekosten €10,-). 

- De TSO-coördinator neemt aan het einde van de maand telefonisch contact op om ouders 

nogmaals te herinneren aan de openstaande betaling. Er worden drie pogingen gedaan om 

telefonisch contact op te nemen. 

- Indien er niet tot betaling wordt overgegaan, wordt een kind geschorst van de TSO tot de 

betaling is gedaan. 

- Ouders krijgen van de directie onderstaande mail. 

- Kinderen die geschorst zijn van de TSO gaan tussen de middag naar huis. Indien de leerling 

niet naar huis kan/opgehaald wordt dan neem de TSO-coördinator contact op met ouders. 

Kinderen kunnen, indien ouders niet in de gelegenheid zijn hun kind te komen halen of thuis 

te laten komen, eenmalig bij de conciërge hun lunch eten. 

- De TSO-coördinator geeft aan de directie door als de betaling is gedaan en de directie stuurt 

een bericht naar ouders dat de schorsing is opgeheven. 

Procedure gedrag  

- Bij de TSO gelden dezelfde gedragsregels als tijdens lestijd.  

- Bij grensoverschrijdend gedrag wordt de leerling aangesproken op het gedrag door de TSO-

medewerker en krijgt een waarschuwing. Waarschuwingen worden besproken met de TSO-

coördinator en doorgegeven aan de leerkracht. Waarschuwingen worden bijgehouden in 

een logboek, waar ook oudercontacten, kaarten, gesprekken en afspraken in worden 

opgenomen. 

- Bij drie keer een waarschuwing krijgt de leerling een gele kaart. Er wordt door de TSO-

coördinator contact met ouders opgenomen. De TSO-coördinator bespreekt de gele kaart 

met de leerling.  

- Bij nogmaals drie waarschuwingen volgt een tweede gele kaart en dat betekent automatisch 

een rode kaart en schorsing van de TSO. Er wordt door de TSO-coördinator contact met 

ouders opgenomen. De TSO-coördinator bespreekt samen met de directie de rode kaart met 

de leerling en de ouders. 

- Waarschuwingen en kaarten blijven staan gedurende het hele schooljaar.  

- Lukt telefonisch contact met ouders niet, dan stuurt de TSO-coördinator een mail naar 

ouders met het verzoek om binnen een week contact op te nemen.  

- De schorsing geldt voor minimaal een week, in het gesprek met ouders en directie worden 

nadere afspraken gemaakt over de duur van de schorsing (mede afhankelijk van de vorm van 

het grensoverschrijdend gedrag en de voorgeschiedenis).  

 

 


