
 

Tussenschoolse opvang 
Informatie over Lunchtijd Leiderdorp 
Wie zijn wij? 

Lunchtijd Leiderdorp is gespecialiseerd in tussenschoolse opvang (‘de 

overblijf’) op baisscholen. Met de directie van de school van uw kind

(eren) hebben wij afgesproken dat wij de overblijf organiseren. 

Daarmee heeft de school gekozen voor een professionele invulling 

van de overblijf en kunt u als ouder/verzorger ervan op aan dat de 

overblijf goed geregeld is.  

De continuïteit en de kwaliteit zijn gewaarborgd. Wij zorgen ervoor 

dat uw kind met plezier kan overblijven.  

 

Tussenschoolse opvang 

Tussenschoolse opvang (TSO) staat beter bekend als ‘de overblijf’. 

Het gaat om de opvang van kinderen tussen de middag. De tijden 

van de opvang zijn gelijk aan de pauzetijden van de school. Tijdens 

de TSO gebruiken de kinderen de door henzelf meegebrachte lunch 

en kunnen ze spelen, sporten of lezen. Dat alles gebeurt onder 

toezicht van overblijfkrachten.  

Lunchtijd Leiderdorp neemt de gehele organisatie van de overblijf uit 

handen van de school. Wij begeleiden de overblijfkrachten,   ver-

zorgen de noodzakelijke cursussen en trainingen en regelen hun 

vergoeding. Ook verzorgen wij de administratieve afhandeling van de 

overblijf met de ouders.  

Wij zorgen ervoor dat de overblijf goed wordt georganiseerd en dat 

afspraken en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen duidelijk 

zijn. Goede communicatie met de ouders/verzorgers en de school 

staat voor ons voorop. We zorgen dat de overblijf goed bereikbaar is 

en dat u precies weet wat er speelt. Daartoe hebben wij op iedere 

school een coördinator ingesteld, die optreedt als aanspreekpunt en 

de controle heeft over de dagelijkse gang van zaken.  

 

Wie is uw coördinator? 

Lunchtijd Leiderdorp werkt samen met professionele pedagogisch 

medewerkers van FloreoKids. Uw coördinator is opgeleid tot        

pedagogisch medewerker en fungeert als eerste aanspreekpunt op 

uw school. Via www.lunchtijd-leiderdorp.nl kunt u terug vinden wie 

uw coördinator is.  

 

Wat vinden wij belangrijk? 

Lunchtijd Leiderdorp vindt het belangrijk dat uw kind in een        

plezierige, gezellige en rustige omgeving kan lunchen. Uw zoon of 

dochter brengt zelf zijn of haar lunch (eten en drinken) mee naar 

school. Wij zien erop toe dat hij/zij voldoende eet en drinkt. Na de 

lunch gaan we het liefst naar buiten, als het weer dat toelaat. Tijdens 

het spelen houden wij toezicht. Daarbij letten we erop dat de 

kinderen op een prettige, respectvolle manier omgaan met elkaar en 

met de volwassenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kan uw kind overblijven? 

Voor het overblijven van uw kind(eren) zijn er verschillende         

mogelijkheden. U kiest zelf de manier die het best bij uw wensen 

past.  

 

Vaste abonnementen 

Als uw kind het hele jaar door op vaste dagen overblijft, kiest u voor 

de voordeligste manier: een vast abonnement.  

De bedragen voor het vaste abonnement worden maandelijks geïnd. 

We berekenen de dagen over het hele jaar, trekken de vrije dagen 

daar vanaf, zodat er een vast maandbedrag over blijft. Daarbij gaan 

we uit van 38 schoolweken. Voordeel van deze manier van          

berekenen is dat de bijzondere vrije dagen –zoals sportdagen, 

schoolreisjes en studiedagen– niet apart hoeven te worden       

aangemeld door de school, maar automatisch in het systeem worden 

ingevoerd. Bovendien wordt uw factuur overzichtelijker. De tarieven 

staan in onderstaand schema. 

 

Hoe incasseren wij? 

* De maandprijs is gebaseerd op 10x per jaar een incasso; van         

september tot en met juni. 

 

Flex-abonnement 

Als uw kind af en toe gebruik wil maken van onze overblijfdiensten  

kunt u kiezen voor een flex-abonnement. U geeft s’ochtends via een 

inschrijflijst op school aan dat uw kind extra komt en betaalt per keer 

een bedrag van  €3,-. 

 

Betaling  

Indien u gebruik wilt maken van ons flex-abonnement dient u uw 

kind in te schrijven via een inschrijfformulier. Op dit formulier 

machtigt u ons om het te betalen bedrag van uw rekening af te 

schrijven. Wilt u meerdere kinderen gebruik laten maken van het flex

-abonnement dient u elk kind apart in te schrijven.  

 

 

 

 

 

 

Vast overblijven per jaar jaarprijs Maandprijs* 

1 dag in de week €98.00 €9.80 

2 dagen in de week €196.00 €19.60 

3 dagen in de week €294.00 €29.40 

4 dagen in de week €392.00 €39.20 



Aan wie betaalt u? 

U betaalt via het IBAN-nummer van de Stichting Tussenschoolse  

Opvang Leiderdorp, inzake Lunchtijd Leiderdorp, IBAN nummer                   

NL35RABO0311700292. Wij verzorgen de gehele financiële        

afhandeling van de overblijf. 

 

Hoe meldt u uw kind(eren) aan? 

Elke leerling die bij ons gaat overblijven, of dat nu met een vast 

abonnement is of met een flex-abonnement, dient bij ons te zijn 

ingeschreven door middel van een inschrijfformulier. De opvang gaat 

de maand erna in. Bij inschrijving berekenen wij €10,- per gezin. 

Voor ieder kind in het gezin dat gaat overblijven dient u een apart 

formulier in te vullen. Is uw kind niet bij ons ingeschreven, dan kan 

het ook niet bij ons overblijven, ook niet incidenteel! Wij raden u dus 

aan uw kind voor de zekerheid bij ons in te schrijven, ook als u nu 

nog niet kunt voorzien of u gebruik gaat maken van de overblijf. In 

de bijlage vind u een inschrijfformulier. Heeft u er meer nodig? Dan 

kunt deze downloaden via www.lunchtijd-leiderdorp.nl. Formulieren 

zijn ook op school verkrijgbaar bij de overblijfcoördinator of bij de        

locatieleider.  

 

Hoe kunt u wijzigen/beëindigen? 

Wanneer u een vast abonnement heeft en uw kind gaat meer of 

minder dagen per week vast overblijven, dan dient u dat voor de 15e 

van de maand aan ons door te geven via ons wijzigingsformulier. De 

wijziging gaat de maand erna in.  

 

Wat zijn onze voorwaarden? 

Onze voorwaarden staan vermeld in het ‘huisreglement’, dat u   

bijgaand aantreft, en dat u ook op onze website kunt vinden.  

 

Hoe weten we of uw kind overblijft? 

Lunchtijd Leiderdorp houdt per dag een presentielijst bij van de 

kinderen die we verwachten. Kinderen die met een flex-abonnement 

overblijven staan ook op die lijst als ‘flex’. Zij worden ter plekke op 

de daglijst bijgeschreven. Alle kinderen moeten zich aan het begin 

van de overblijf melden.  

 

Is uw kind verzekerd? 

De verzekering van de school wordt geacht de wettelijke         

aansprakelijkheid voor de kinderen en de fysieke ruimte te dekken. 

Lunchtijd Leiderdorp kan in onderhavige gevallen niet aansprakelijk 

worden gesteld. Wij sluiten wel een aansprakelijkheidsverzekering af 

voor onze overblijfkrachten.  

 

Wilt u meer informatie? 

Met vragen of opmerkingen over de dagelijkse gang van zaken    

rondom de overblijf kunt u in eerste instantie terecht bij onze       

overblijfcoördinator op school. Voor alle andere vragen kunt u bellen 

of mailen met Lunchtijd Leiderdorp. 

Lunchtijd Leiderdorp 

p/a Van Diepeningenlaan 110F,  Leiderdorp 

Postbus 9, 2350 AA Leiderdorp 

 

T 071-5817777 

E lunchtijd@floreokids.nl 

I www.lunchtijd-leiderdorp.nl 


