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Maarssen, 17 september 2020 

 

Betreft: vrijwillige bijdrage TSO (overblijven) 

 

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van onze school, 

 

Zoals u weet hanteren wij op onze school een continurooster waarbij alle 

leerlingen van KBS Franciscus op school overblijven. Er worden overblijfkrachten 

ingezet zodat de leerkrachten hun verplichte pauze kunnen opnemen. 

 

Om de kosten die samenhangen met het overblijven te kunnen dragen als 

school, vragen wij de ouder(s), verzorger(s) een vrijwillige bijdrage. De hoogte 

daarvan wordt jaarlijks met instemming van de oudergeleding van de MR 

vastgesteld. Indien deze vrijwillige bijdrage niet wordt betaald, zal de school 

genoodzaakt zijn om onderwijsgelden te moeten aanspreken om de kosten 

dekkend te houden. 

 

Met deze brief verzoeken wij u vriendelijk om de vrijwillige TSO-bijdrage 

2020-2021 van € 75,- per kind zo spoedig mogelijk over te maken op 

bankrekeningnummer IBAN NL62 ABNA 0444 1690 40 t.n.v. SPA KBS 

Franciscus te Maarssen onder vermelding van de naam van het kind plus zijn of 

haar groep. Wij stellen het zeer op prijs als u deze bijdrage uiterlijk 1 november 

2020 aan ons heeft overgemaakt.  

 

Indien u in termijnen wenst te betalen, dan is dit ook mogelijk, door elke maand 

(oktober tot juli) een bedrag van € 7,50 over te maken. Uiteraard mag u ook in 

minder termijnen betalen door drie keer een bedrag van € 25,- over te maken (1 

november 2020, 1 februari 2021 en 1 mei 2021).  

Als u meerdere kinderen op school heeft, verzoeken wij u één betaling per kind 

te doen, in plaats van één totaalbedrag over te maken. Wanneer de hoogte van 

het bedrag een onoverkomelijk struikelblok vormt, kunt u contact opnemen met 

de directie. In strikte vertrouwelijkheid zal dan samen met u, naar een 

aanvaardbare oplossing worden gezocht. 

 

Voor ouders van leerlingen die in de loop van het schooljaar worden geplaatst 

geldt dat de jaarbijdrage wordt berekend over het aantal resterende maanden 

van het schooljaar. Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen 

met de directie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stephan van Slooten 

directeur KBS Franciscus  

http://www.kbsfranciscus.nl/

