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Inleiding
SchoolXL (onderdeel van Stichting UN1EK) heeft met diverse ba-
sisscholen afspraken gemaakt over de begeleiding van de tussen-
schoolse opvang (TSO). Deze afspraken zijn tot stand gekomen in 
overleg met de schooldirecties en de betrokken overlegorganen. 
SchoolXL is een onderdeel van Stichting UN1EK.

Visie SchoolXL
Goed georganiseerde tussenschoolse opvang draagt bij aan een 
prettige dagindeling voor kinderen en hun ouders. Doel is dat kin-
deren met plezier deelnemen aan de tussenschoolse opvang. Kin-
deren moeten rustig hun boterham kunnen eten en onder goede 
begeleiding lekker ontspannen kunnen spelen en indien nodig aan-
dacht en steun krijgen van een bekende volwassene. De betrokken 
partners bij de tussenschoolse opvang hebben afgesproken dat zij 
regelmatig met elkaar afstemmen over de manier waarop de tus-
senschoolse opvang wordt georganiseerd.

Belangrijke uitgangspunten
•  Tussenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen.
•  Tussenschoolse opvang is leuk, er is een sfeer waarin kinderen 

zich thuis voelen.
•  Het belang van het kind staat centraal. Kinderen moeten moge-

lijkheden krijgen om op te groeien tot zelfstandige individuen.
•  Zelfvertrouwen, zelfwaardering en sociale vaardigheden zijn 

daarbij belangrijke aspecten.
•  De omgeving is belangrijk. Er is behoefte aan plekken voor rus-

tige én dynamische activiteiten.
•  Er vindt afstemming plaats tussen de samenwerkende partijen 

m.b.t. het pedagogisch beleid.

De pedagogische visie in de praktijk
•  Kinderen worden betrokken in het programma.
•  Duidelijke afspraken en een goede structuur zijn noodzakelijk in 

het belang van de veiligheid van alle kinderen; specifieke afspra-
ken voor de TSO-locatie worden vastgelegd in een schoolspeci-
fiek overblijf-reglement.

•  In het overblijfreglement zijn afspraken opgenomen waaraan 
de TSO coördinator, de TSO medewerkers, ouders, kinderen en 
medewerkers van de school zich dienen te houden. Het overblijf-
reglement is online in te lezen.

Het product
SchoolXL zorgt voor de volledige organisatie van de tussenschool-
se opvang. Afhankelijk van de specifieke afspraken op de school/
locatie houdt dit onder andere het volgende in:
•  Werving en selectie van de TSO coördinator
•  Werving en selectie van de vrijwillige TSO medewerkers
•  Het zorgen voor vervanging bij ziekte
•  Professioneel ondersteunen van de TSO medewerkers
•  Het verzorgen van een vrijwilligersovereenkomsten met de vrij-

willige TSO medewerkers
•  Het betalen van de vrijwilligersvergoeding
•  Het innemen van een recente Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
•  Opleiden en trainen van de TSO medewerkers
•  Het bijhouden van diverse registraties
•  Het innen van de ouderbijdragen
•  Onderhouden van contacten met de school
•  Het bieden van activiteiten aan kinderen tijdens het overblijven.

Tijden tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang vindt plaats gedurende de lunchpauze 
van de basisschool. De school bepaalt de tijden van de lunchpauze. 
Als de school gesloten is, is er geen tussenschoolse opvang.

TSO medewerker - kind ratio
SchoolXL streeft naar een ratio van 15 kinderen per TSO medewer-
ker. SchoolXL stelt de TSO groepen samen; deze kunnen per dag 
verschillen.

Coördinator TSO
SchoolXL benoemt per TSO een coördinator. De TSO coördinator 
is aanwezig en/of goed bereikbaar op de dagen dat SchoolXL de 
TSO verzorgt. 

Professionalisering
SchoolXL verplicht zich de wettelijke en overige ontwikkelingen 
met betrekking tot de tussenschoolse opvang te volgen en waar 
nodig te implementeren.

Inschrijven
Ouder/verzorger die gebruik wilt maken van de tussen-schoolse 
opvang (TSO) voor hun kind(eren) dient een inschrijfformulier 
in te vullen. Dit formulier is online beschikbaar via de website  
www.un1ek.nl. Na inschrijving ontvangt ouder/verzorger een be-
vestiging van inschrijving. 
Door middel van ondertekening van het inschrijfformulier gaat de 
ouder/verzorger akkoord met de algemene voorwaarden. 
Zonder getekend inschrijfformulier wordt uw kind door SchoolXL 
niet opgevangen. 

Afname
Ouder/verzorger kan kiezen voor tussenschoolse opvang op vaste 
of flexibele dagen in de week. Afname kan alleen plaatsvinden bij 
een positief saldo.

Kosten
Voor aanvang van plaatsing dient ouder/verzorger een startsaldo te 
storten op het daarvoor aangewezen rekeningnummer. Ouder/ver-
zorger krijgt binnen het Opvang- en RegistratieSysteem (ORS) een 
kaart met een eigen unieke nummer. Kinderen binnen één gezin 
worden automatisch gekoppeld aan een familiesaldo.
Wanneer ouder/verzorger gebruik maakt van tussenschoolse op-
vang op vaste dagen ontvangt ouder/verzorger iedere week op een 
vaste dag een email met daarin de hoogte van het saldo. Maakt het 
kind af en toe gebruik van de tussenschoolse opvang dan ontvangt 
ouder/verzorger een overzicht na verandering van het saldo. Bij 
een bedrag van €10,- of minder wordt ouder/verzorger verzocht 
het saldo zo snel mogelijk op te hogen.

Negatief saldo
Indien er een negatief saldo ontstaat, ontvangt de ouder/verzorger 
direct een eerste herinnering van het verschuldigde bedrag ver-
hoogd met administratiekosten. Indien de betalingsherinneringen 
herhaaldelijk zonder succes blijven, zal een incassobureau worden 
ingeschakeld. De kosten hiervan komen voor rekening van de ou-
der/verzorger. Indien de ouder/verzorger niet binnen twee maan-
den na daartoe door SchoolXL bij aangetekende brief te zijn ge-
sommeerd hebben betaald, is SchoolXL gerechtigd zonder nadere 
mededeling de overeenkomst te beëindigen.

Prijswijziging
De kosten voor de tussenschoolse opvang kunnen jaarlijks worden 
bijgesteld. Indien wettelijke bepalingen of de specifieke situatie op 
de school dit noodzakelijk maken kan ook tussentijds een prijswij-
ziging doorgevoerd worden. Over prijsverhogingen zal eerst met 
de schooldirectie gecommuniceerd, worden alvorens deze aan te 
kondigen aan ouders. 

Uitsluiting
Kinderen die zich niet houden aan de afgesproken gedragsre-
gels kunnen, na herhaalde gesprekken met kind, ouder/verzor-
ger en school, worden uitgesloten voor de tussenschoolse op-
vang. SchoolXL kan op deze grond de overeenkomst beëindigen.  
Beëindiging op deze grond zal te allen tijde schriftelijk gemotiveerd 
gebeuren.

Beëindiging
Wanneer de afspraken met de basisschool (zie inleiding) worden 
beëindigd wordt daarmee automatisch de overeenkomst met 
ouder/verzorger beëindigd. SchoolXL bericht de ouder/verzorger 
uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de beëindiging. De tus-
senschoolse opvang wordt beëindigd wanneer het kind overgaat 
naar de middelbare school.

Privacy
Het kan voorkomen dat er foto’s en/of video-opnames gemaakt 
worden van de kinderen, bijvoorbeeld tijdens activiteiten. Deze 
foto’s kunnen gebruikt worden voor publicatie op de website van 
UN1EK of de schoollocatie. Indien ouder/verzorger hiertegen be-
zwaar heeft, kan dit schriftelijk worden aangeven. Ouder/verzorger 
gaat er mee akkoord dat SchoolXL gegevens met betrekking tot de 
kinderen uitwisselt met de school, voor zover dit in het belang is 
van het kind in het kader van de tussenschoolse opvang. SchoolXL 
stelt geen vertrouwelijke gegevens ter beschikking aan derden.

Aansprakelijkheid
SchoolXL is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen 
van eigen speelgoed of kleding van het kind. SchoolXL is niet wet-
telijk aansprakelijk voor de kinderen, noch voor de fysieke ruimten 
van de opvang. De aansprakelijkheidsverzekering van de school 
wordt geacht deze schade te dekken. SchoolXL kan in onderhavige 
gevallen niet aansprakelijk gesteld worden.
SchoolXL sluit een aansprakelijkheidsverzekering af voor de TSO 
medewerkers. Door SchoolXL wordt geen aansprakelijkheid aan-
vaard, behoudens voor zover de door SchoolXL afgesloten verze-
kering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering toekent. 
Bovengenoemde aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot het bedrag 
van de door de verzekeraar gedane uitkering en behoudens het 
geval dat sprake is van opzet of grove schuld van SchoolXL of haar 
leidinggevenden. De ouders/verzorgers vrijwaren SchoolXL voor 
alle kosten en schade waarin SchoolXL mocht vervallen doordat 
derden een vordering jegens haar instellen vanwege een feit waar-
voor aansprakelijkheid jegens de ouders/verzorgers is uitgesloten.

Wijzigingen algemene voorwaarden
Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden uitsluitend 
door SchoolXL doorgevoerd. De als gevolg van wijzigingen ver-
nieuwde algemene voorwaarden worden, voorzien van een nieuwe 
maanddatum, 1 maand voorafgaand aan de datum van inwerking-
treding ter inzage op de scholen/locaties gelegd.

Vragen
Bij vragen en/of problemen dient ouder/verzorger zich in eerste 
instantie altijd te wenden tot de coördinator TSO.
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