Inschrijven kind(eren) TSO Petrus en Paulus school
Wilt u, uw kind(eren) inschrijven voor de TSO op basisschool Petrus en Paulus kunt u dit als volgt
doen:
Ga naar www.kroontjeveghel.nl
Rechts boven de pagina staat Ouderlogin klik hier op, u krijgt 4 links te zien, klik op Tussenschoolse
Opvang.
Vervolgens komt u op de beginpagina van de ouder login.
Klik op inschrijving nieuwe ouder, u komt nu bij het inschrijfformulier terecht.
Deze vult u in, zodra wij de inschrijving in orde hebben ontvangen, krijgt u hier bericht van.
U kunt uw kind(eren) ook inschrijven door bijgevoegd inschrijfformulier in te vullen en retour mee te
geven tijdens de TSO.
Voor vragen kunt u altijd mailen naar tso@kroontjeveghel.nl
Op www.kroontjeveghel.nl kunt u onder het kopje Tussenschoolse opvang meer informatie vinden
over de hoe de TSO in zijn werk gaat, ons gezond beleid voedingsbeleid, draaiboek activiteiten etc.

Aanmelden Strippenkaarthouders
Als u een strippenkaart heeft dient u minstens één dag voor de gewenste opvangsdatum door te
geven dat het kind komt.
Dit gaat als volgt:
U gaat naar de site www.kroontjeveghel.nl, u klikt op ouder log-in  link Tussenschoolse opvang.
U kunt hier inloggen met het e-mail adres dat u heeft opgegeven en het wachtwoord dat u heeft
gekregen.
Als u bent ingelogd komen de gegevens van de ouder tevoorschijn.
Klik op jaarkalender
Selecteer boven in de pagina het juiste kind, klik op bekijk .( doet u dit niet, krijgt u een foutmelding
te zien)
Vervolgens krijgt u de jaarkalender te zien, kies een datum waarop u wilt dat u kind(eren) aanwezig
zullen zijn bij de TSO.
U krijgt nu de hele week in beeld. Kies de gewenste dag en zet een vinkje onder het poppetje met het
groene vinkje.
Heeft u alle reserveringen voor die week gedaan dan klikt u op opslaan, Ja, ik ga akkoord met de
algemene voorwaarden.
De eerst volgende werkdag zal in de jaarkalender te zien zijn welke dagen u de kinderen heeft
aangemeld voor de TSO ( de datum waarop de kinderen bij de TSO aanwezig zullen zijn is dan blauw.)
U krijgt ook direct per mail een bevestiging van de dagen waarop u de kinderen heeft opgegeven
voor de TSO.

Afmelden:
Mocht u, u kind(eren) hebben opgeven voor de TSO en dit blijkt later niet nodig, kunt u ze ook via de
site afmelden, zodat wij ervan op de hoogte zijn dat ze niet aanwezig zullen zijn.
Zowel strippenkaart als kind(eren) met vaste dagen doet u het volgende:
U gaat naar de site www.kroontjeveghel.nl, u klikt op ouder log-in  link Tussenschoolse opvang.
U kunt hier inloggen met het e-mail adres dat u heeft opgegeven en het wachtwoord dat u heeft
gekregen.
Als u bent ingelogd komen de gegevens van de ouder tevoorschijn.

Klik op jaarkalender Selecteer boven in de pagina het juiste kind, klik op bekijk .( doet u dit niet,
krijgt u een foutmelding te zien)
Vervolgens krijgt u de jaarkalender te zien, kies een datum waarop u wilt dat u kind(eren) afwezig
zullen zijn bij de TSO.
U krijgt nu de hele week in beeld. Kies de dag waarop de kind(eren) afwezig zullen zijn en zet een
vinkje onder het poppetje met het rode kruis.
Heeft u alle wijzigingen voor die week doorgegeven dan klikt u op opslaan, Ja, ik ga akkoord met de
algemene voorwaarden.
U krijgt ook per mail een bevestiging van de dagen waarop u de kinderen heeft afgemeld voor de
TSO.
Afmeldingen die vóór 9.00u bij ons bekend zijn noteren wij als een tijdige afmelding.
Mocht u een keer extra TSO opvang hebben kunt u gebruik maken van de tijdig afgemelde TSOdag.
Aan het einde van het schooljaar wordt de balans opgemaakt en worden eventueel teveel genoten
TSO opvang in rekening gebracht.
Mochten er naar aanleiding van deze uitleg nog vragen zijn, kunt u altijd nog contact opnemen via:
tso@kroontjeveghel.nl

