  

Beste ouder/verzorger,
Per komend schooljaar (2019 - 2020) wordt de overblijf op De Windwijzer verzorgd door BLINK TSO en
zal ook de administratie anders geschieden dan voorheen. Het is van belang dat alle ouders/verzorgers,
dus ook degenen die hun kind niet of incidenteel gebruik laten maken van de overblijf, zich zo spoedig
mogelijk registreren in het systeem. Doe dat het liefst gelijk na het lezen van deze brief en in ieder geval
vóórdat de zomervakantie begint.
BLINK TSO krijgt op deze manier goede controle over de aanwezigheid of afwezigheid van een kind en
kan gericht maatregelen nemen in bijzondere situaties. Ook is er beter zicht op medicatie, dieet of
andere zaken die aandacht behoeven. Bij onafgemelde afwezigheid of bij onaangemelde aanwezigheid
zult u om administratieve reden automatisch bericht ontvangen per email.
U dient zich eerst eenmalig te registreren met brinnummer en ouderregistratiecode als hieronder
vermeld (probeer niet in te loggen met deze registratiecodes). Ga voor de eenmalige registratie naar
tso-assistent.net/?o=blink-bso of tso-assistent.net (niet.nl) en klik daar op EENMALIG REGISTREREN.
brinnummer: 27XH00 (twee, zeven, Xantippe, Hendrik, nul, nul)

ouderregistratiecode: 0540

Plaats bij de registratie uw kind in de groep waarin uw kind komend schooljaar (2019 - 2020)
waarschijnlijk zal gaan zitten, of anders in de groep 'niet ingedeeld', correctie is altijd later nog
mogelijk. Als de registratie succesvol is, bent u gelijk ingelogd, u ontvangt geen inloggegevens per
email.
U kunt nu nog geen overblijf reserveren voor het komend schooljaar, maar in de laatste week van de
zomervakantie krijgt u per email bericht dat u wél overblijf kunt reserveren, incidenteel dan wel
voor het hele schooljaar op vaste dagen. Ook zal het na de zomervakantie mogelijk zijn om voor uw
kind een lunch te reserveren. Hierover ontvang u nog nader bericht.
Het online administratie-systeem maakt het voor u straks mogelijk om op flexibele wijze overblijf (en
lunch) voor uw kind te reserveren en net zo makkelijk weer te annuleren, 24/7. U betaalt de dagen die
door u zijn gereserveerd; dagen die bijtijds online zijn geannuleerd worden dus niet berekend.
Per overblijf zullen de kosten € 2.57 gaan bedragen exclusief een lunch (inclusief € 3,59). U betaalt per
maand via een automatische incasso achteraf en na ontvangst van een gespecificeerde declaratie.
Heeft u uw inloggegevens vergeten, klik dan in het inlogscherm op 'vergeten inloggegevens opvragen'.
U ontvang dan een email met uw inlognaam en een link om een nieuw wachtwoord te kiezen. Blijkt uw
emailadres onbekend, neem dan contact op via support@tso-assistent.nl.
Als de instructies in het systeem uitleg behoeven, kijk dan eerst onder het vraagteken dat u in ieder
scherm vindt, Een geïllustreerde instructie voor reserveren/annuleren vindt u onder DOWNLOADS als
u bent ingelogd. Voor vragen over de overblijf zelf, kunt u terecht bij de tso-coördinator.
Wij vertrouwen er op dat de nieuwe situatie voor alle betrokkenen tot tevredenheid zal zijn.
Vriendelijke groet,
Team BLINK TSO
David Nivenweg 1, 1325 KE Almere T 06 27195612, E tso-de-windwijzer@blink-bso.nl, W www.blink-bso.nlKVK NR 60452315, LRK
406969425, IBAN NL 61RABO163650470

  

