
 

T: @MijnTso    I   FB: facebook.com/mijntso    I    W: MijnTso.nl  

 

Mijn TSO 
De Biekorf 
Elisabethstraat 5                                                                                                     
4931 BD Geertruidenberg  

 0162-514095  
www.mijntso.nl/biekorf 

 

Hoe wordt de tussenschoolse opvang (TSO) op De Biekorf georganiseerd? 
 

Vanzelfsprekend kunnen kinderen op De Biekorf overblijven. U geeft uw kind(eren) een lunchpakket 

mee. Wij zorgen voor (afgekoelde) thee, melk of water. Uw kind(eren) mogen uiteraard ook zelf 

drinken meenemen, maar geen frisdrank met prik of energydrank.  

 

‘Mijn TSO’ 

Om het overblijven in goede banen te leiden, hebben we veel vrijwilligers en maken we gebruik van 

het administratiesysteem ‘Mijn TSO’. Dit systeem biedt ouders veel gebruikersgemak. Aan- en 

afmelden voor de overblijf wordt via de telefoon, tablet of computer gedaan. Binnen het systeem 

kunt U vaste dagen en losse dagen inplannen of dagelijks de opgegeven planning tot 10.00 uur 

wijzigen wanneer dat nodig is. Om 10.00 uur zet ‘Mijn TSO’ de aanmeldingen vast, zodat de 

overblijforganisatie op basis van de aangemelde kinderen de begeleiding kan inplannen. 

 

Registreren 

U heeft een account nodig om gebruik te kunnen maken van dit online systeem. Mocht u nu of in de 

toekomst gebruik willen maken van onze TSO, dan heeft u een schoolcode nodig om in te loggen. 

Deze schoolcode is op te vragen bij de directeur van de school. Tijdens het kennismakingsgesprek 

wordt deze informatie ook met u gedeeld. 

 

Betalingen 

Het systeem registreert alleen de dagen die u ‘afneemt’. Dit zijn ook de dagen waarbij u bent 

vergeten uw kind af te melden. De overblijf heeft immers personeel ingehuurd op basis van het 

aantal aangemelde kinderen. Alle afgenomen dagen worden automatisch opgeteld, waarna u iedere 

maand een gespecificeerde factuur via de mail ontvangt. Een bijgevoegde link zorgt ervoor dat u 

direct via iDEAL kunt betalen. Het overblijftarief dat wij hanteren is 1,75 euro per keer. 

  

Vrijwilligers 

Om het overblijven op de Biekorf in goede banen te leiden maken we gebruik van veel vrijwilligers. 

De coördinatie is in handen van Diana de Bruijne. Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd met haar 

contact opnemen via overblijvenbiekorf@gmail.com of telnr. 0162-522698 

(Mocht u interesse hebben om ons overblijfteam te versterken, dan zijn we hier heel blij mee. 

Graag dan ook contact opnemen met Diana). 

 

Met vriendelijke groet, 

TSO De Biekorf 
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