
Ook de Tussen Schoolse Opvang gaat digitaal.  
 
Nadat er in juli de TSO-overdracht werd gedaan, kwamen er 
meerdere mensen met het idee en de vraag hoe we de TSO-
administratie makkelijker kunnen maken. Tijdens deze zoektocht 
kwamen we terecht op www.mijntso.nl.  
Deze website heeft een handig systeem om de TSO-administratie makkelijk bij te houden 
voor ouders, TSO-medewerkers en de TSO-coördinator. Na zorgvuldig onderzoek, bij 
meerdere partijen, is het voorstel om gebruik te maken van mijntso ingediend bij de MR. 
Zij zijn 13 november 2017 akkoord gegaan met het gebruik van mijntso met de kosten 
van € 1,50 per kind per TSO-dag. Dit betekent een verhoging van € 0,25 per keer, wat 
besteed wordt aan de kosten voor de website en het gebruik van Ideal.  
 
Voor Ouders:  
vanaf 1 januari 2018 kunt u via de telefoon, tablet of computer de overblijf van uw 
kind(eren) ver vooruit plannen m.b.v. een eigen inlogcode. U kunt losse en vaste dagen 
plannen. Iedere ochtend voor 9:00 uur kunt u nog een wijziging aanbrengen voor die dag 
als dat nodig is. Daarnaast ontvangt u elke 2 maanden een factuur, uitgesplitst per kind 
en met een Ideal link. Het overzicht van wel en niet betaalde facturen kunt u ook terug 
vinden.  
Adreswijzigingen, een wijziging van uw e-mail, het invoeren van een allergie, een 
telefoonnummer in geval van calamiteiten, u regelt het allemaal zelf op mijntso.  
Vanaf 1-1-2018 gaan we over op mijntso, dat betekent dat we de maand december nodig 
hebben om vooraf alle gegevens er goed in te zetten. We willen u vragen om uw eigen 
kind(eren) zelf in te voeren, inclusief de vaste/ losse dagen waarop uw kind overblijft en 
een evt. allergie, etc. In de eerste week van december ontvangt u een brief met uitleg en 
uw inlogcode. Mocht u meer uitleg willen, dan vindt u onderaan de brief de data waarop 
er uitleg gegeven wordt over het gebruik maken van mijntso.   
 
Voor TSO-medewerkers: 
Ook TSO-medewerkers krijgen een eigen inlogcode. Zij hebben inzicht in welke 
leerlingen er over blijven. Kinderen die zijn afgemeld komen niet terug op de 
presentielijsten. De lijst is dus actueel. Kind specifieke informatie zoals een allergie, 
medicijngebruik, nood telefoonnummer, het staat allemaal op de actuele presentielijst.  
 
Voor de TSO-coördinator: 
De TSO-coördinator checkt om 9:00 uur of groepen niet te groot zijn en voegt TSO-
medewerkers toe aan de groepen.  
De dag presentielijsten zijn altijd actueel. Met 1 druk op de knop wordt de factuur 
opgemaakt en ontvangen alle ouders een gespecificeerde factuur. Kortom, dit systeem 
neemt werk uit handen en verbetert de kwaliteit van de administratieve handelingen.  
 
Uitleg mijntso.nl  
Op maandag 11 december 's morgens om 8:35 uur 
op woensdag 13 december 's morgens om 8:35 uur  
en maandag 18 december om 19:00 uur  
is er een korte uitleg over het gebruik van mijntso. Neem uw inloggegevens mee. Deze 
ontvangt u in de eerste week van december.  

 

https://mijntso.nl/

