
 

Instructie aanmelden TSO 

1 . Inschrijven & aanmelden via de TSO portal   

 

De dagen waarop TSO mogelijk is 

Er wordt TSO aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag voor alle groepen, op vrijdag is de TSO 

alleen voor de tussen- en bovenbouwgroepen. 

 

Inschrijven  

Het aanmelden c.q. inschrijven voor de TSO kunnen ouders op 2 verschillende manieren doen: 

 

Via de TSO web portal van Kinderopvang Solidoe (voor bestaande en nieuwe ouders): 

- Indien u al een gebruikers inlog heeft voor de web portal  (doordat u al BSO, KDV of PO bij 
Solidoe afneemt), logt u in en gaat u naar “opvang” waar u een tabje TSO ziet. Hierin kunt u 
de gewenste dagen invullen en opslaan.  
Let u er vooral op dat u uw kind in de juiste klas (schooljaar 2014-2015) plaatst! 

- Indien u een nieuwe ouder bent, kunt u via de web portal link op onze site www.solidoe.nl  
u aanmelden door middel van “opvang aanvragen voor uw kind” aan te klikken. Nadat u alles 

heeft ingevuld komt de aanvraag binnen bij de administratie van Solidoe, u ontvangt dan 

inloggegevens voor de web portal waarna u uw aanvraag via de web portal af kunt ronden. 

 

Via het inschrijfformulier (alleen voor nieuwe ouders): 

- Deze kunt u downloaden via onze website www.solidoe.nl 
- Of aanvragen bij Solidoe Planning & Plaatsing 0297-729710 
- Of te vinden In het postvakje  TSO in de centrale hal van de school  

Het getekende formulier kunt u opsturen in de antwoordenvelop. Ook deze liggen in de centrale hal. 
 
Adres : Kinderopvang Solidoe 
              Antwoordnummer 2057 

1430 VB  Aalsmeer 
 

Na verwerking van uw aanvraag krijg u per email een login. Hiermee kunt u zichzelf aanmelden in de 
web portal en de TSO voor uw kind opgeven. 

Dit doet u bij Opvang tabje TSO. 
 
Onze huidige tarieven vindt u ook op www.solidoe.nl. 
Voor informatie over de aanmelding  kunt u contact opnemen met de afdeling Planning & Plaatsing  
van Solidoe,  telefonisch te bereiken op maandag t/m vrijdag  van 9.00 – 17.00 uur op ons centrale 
telefoonnummer: 0297-729710 
 
Door middel van het inleveren van het inschrijfformulier voor de TSO geven de ouders en de leerling 

tevens te kennen op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de afspraken met leerlingen (zie 

hoofdstuk 3). 

 

TSO afmelden en opzeggen 

De kinderen die via de web portal zijn aangemeld , worden verwacht op de TSO. 

De overblijfkrachten hebben een lijst met de kinderen die verwacht worden.  

Als een kind op de aangemelde dag  toch niet naar de TSO komt willen wij graag dat u : 

http://www.solidoe.nl/
http://www.solidoe.nl/
http://www.solidoe.nl/


 

 Telefonisch afmelden bij overblijfcoördinator, tot uiterlijk 11.30 uur. De 
overblijfcoördinator heeft een mobiele telefoon waarop ingesproken kan worden (zie blz. 9 
van de infobrochure) 

Er vindt in geval van afwezigheid geen restitutie plaats.            

 

Opzegtermijn  

De opzegtermijn is 1 maand, opzeggen dient schriftelijk te gebeuren via e-mail naar 

planning@solidoe.nl  

 

Kosten van de TSO    

De kosten van TSO bedragen in het schooljaar 2014-2015 € 2,45 per dag indien u het langer dan  

7 dagen voor de ingangsdatum  in de web portal aangeeft.  

Als u binnen een termijn van 7 dagen inboekt, betaalt u € 2,75 per keer.  

 

Gang van zaken bij de facturatie van de TSO 

De bijdrage wordt maandelijks door middel van automatische incasso geïnd. De facturatie vindt 

 1 maand vooruit plaats.  

U ontvangt hiervan een factuur in uw persoonlijke omgeving van uw web-portal. 

Er wordt geïncasseerd  op  de 28ste van de maand. Ouders tekenen hiervoor de eerste keer. 

Als de incasso niet lukt, krijgen ouders na 14 dagen een herinnering.  We herinneren 2 keer. 

Daarna volgt een incasso-procedure.  Hierover wordt u schriftelijk en/of  telefonisch ingelicht. 

 

 

Heeft u nog overblijfbonnen over? 

 

Natuurlijk zou het zo kunnen zijn dat u nog een overblijfkaart c.q. overblijfbonnen  van de afgelopen 

TSO jaren over heeft. 

U kunt deze , voorzien van naam en adres, terugsturen naar : 

Kinderopvang Solidoe/ TSO 
              Antwoordnummer 2057 

1430 VB  Aalsmeer 
 
Wij zullen dan z.s.m. het aantal bonnen x € 2,60 terug storten op uw rekening. 
Indien uw rekeningnummer niet bij ons bekend is omdat u niet heeft betaald via automatische 
incasso, dan verzoeken wij u ook, voor een snelle verwerking, uw rekeningnummer te vermelden . 
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