Beste ouder/verzorger,

Onlangs heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat wij per 1 december overgaan op een andere
manier van het administreren van het overblijven.
Deze wijziging betreft niet de aard van de opvang, maar de manier waarop de school een en ander
administreert. Ouders/verzorgers, tso-krachten en tso-coördinator zullen gaan werken met het online
systeem TSO-ASSISTENT.
Zoals 'online' al zegt, zal registratie, overdracht en financiële afhandeling via het internet worden
gedaan en onmiddellijk administratief worden verwerkt. Dit systeem heeft niet alleen voordelen voor
de school, maar ook voor u als ouder/verzorger
Voor u als ouder/verzorger wordt het op eenvoudige wijze mogelijk de overblijfmomenten van uw kind
flexibeler te reserveren, namelijk gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week. U betaalt uiteindelijk
alleen de feitelijk afgenomen overblijfmomenten na ontvangst van een gespecificeerde declaratie.
Hierna zal de vergoeding automatisch van uw bankrekening worden afgeschreven.
De school krijgt betere controle over de aanwezigheid van een kind en kan onmiddellijk adequate
maatregelen treffen in onvoorziene situaties. Ook bijzonderheden als medicatie of dieet zullen online
zijn opgeslagen op de beveiligde eigen server. Specifieke, kindgebonden wensen kunnen doeltreffender
worden nageleefd. Alle gegevens worden door de ouder/verzorger zelf online ingevoerd en beheerd.
Om het systeem optimaal te kunnen laten functioneren is het van belang dat alle ouders/verzorgers,
dus ook degenen die hun kind incidenteel of sporadisch gebruik laten maken van de TSO, zich eenmalig
en kosteloos registreren in het systeem. Registreer liefst gelijk na het lezen van deze brief.
Voor de registratie heeft u het brinnummer van De Nassauschool nodig plus een registratiecode,
hieronder vermeld. Eenmaal geregistreerd, ontvang u per email uw inloggegevens. Hiermee kunt u in
het vervolg inloggen. Met de registratiegegevens kunt u dus uitsluitend registreren, niet inloggen.
brinnummer: 09UT00

ouderregistratiecode: 1014

Wanneer u na het registeren met de gemailde inloggegevens inlogt, kunt u uw persoonlijke gegevens
invoeren en aangeven wanneer uw kind overblijft.
Op de website van de school komt een link naar TSO ASSISTENT. Het adres van de schoolwebsite is
www.nassauschoolhattemerbroek.nl

TSO-ASSISTENT is zo ontworpen dat een uitgebreide handleiding niet nodig is. Op ieder scherm
verschijnt een uitleg als u met de muis over de ?-knop in de rechterbovenhoek gaat. Wij vertrouwen er
op dat gebruik van TSO-ASSISTENT voor alle betrokkenen tot tevredenheid zal zijn.
Met vriendelijke groet,

Sandra van den Bosch
Administratie

