Overblijven met ISY

Vanaf 1 januari 2017 wordt gebruik gemaakt van het digitaal registratie- en betalingssysteem
ISY voor het overblijven.
Het ISY overblijf systeem heeft enkele grote voordelen, zoals:
1. Leerlingen hoeven geen contant geld mee naar school te nemen.
2. Dagelijks is voor aanvang van het overblijven duidelijk hoeveel en welke leerlingen
gebruik maken van het overblijven.
Ad 1) Geen contant geld.
Dagelijks is een overblijfkracht ongeveer 2 á 3 uur de administratie van alle leerlingen aan
het verwerken inclusief de financiële administratie. Bij een digitaal systeem is dit niet
nodig. Verder loopt u als ouders niet het risico dat kinderen het geld kwijt raken.
Ad 2) Aantal leerlingen per dag voor de TussenSchoolse Opvang (TSO).
In de huidige situatie is het voor aanvang van het overblijven niet duidelijk wie en hoeveel
leerlingen per groep overblijven. Dit maakt het voor de overblijfkrachten moeilijk om flexibel
met hun bezetting om te gaan.
Bij het digitaal systeem melden de ouders hun kind vooraf online aan. Dit kan voor een vaste
dag(en) gedurende het hele schooljaar, maar ook voor een incidentele dag.
Tot half 12 kunnen leerlingen kosteloos nog afgemeld worden.
Op deze manier ontvangt de coördinator van het overblijven dagelijks om 11.30 uur een
automatisch overzicht van de leerlingen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang.
Hoe werkt het ISY –systeem?
Alle ouders kunnen hun eigen kind(eren) zelf online aanmelden bij ISY voor het overblijven.
Het leerlingprofiel van uw kind(eren) moet u zelf aanmaken, eventuele allergieën kunnen
hier ook in worden meegenomen. U koopt een of meerdere tegoeden, middels online
bankieren.
Een overblijfbeurt blijft op € 1,50 per keer staan. Echter per bestelling van tegoeden worden
€ 0,50 administratiekosten in rekening gebracht, ongeacht of dit één of vijftig tegoeden zijn.
Deze kosten komen niet ten goede van de school. Dit geld betaalt u aan ISY voor de
administratieve handelingen. Eind volgende week ontvangt u verdere informatie over het
gebruik van het ISY-overblijven inclusief een unieke code voor uw kind.
De tegoeden blijven gedurende de tijd dat uw kind bij ons op school zit geldig. Wij adviseren
u dan ook bij het ontvangen van deze unieke code direct uw kind(eren) te registreren in ISY.
Zo bent u altijd in de gelegenheid om uw kind(eren) gebruik te laten maken van de
overblijffaciliteiten.
ISY is een online web applicatie die te allen tijde toegankelijk is.

Van de inkomsten van het overblijven ontvangen de overblijfkrachten een
vrijwilligersvergoeding, wordt drinken, incidentele traktaties, een investering in de
speelgelegenheden op school of speelgoed voor het overblijven aangeschaft. Maar scholing
en extra cursussen voor de overblijfkrachten worden hier ook uit betaald. Dit allemaal komt
ten goede aan de kwaliteit van het overblijven om het voor de kinderen zo fijn mogelijk te
maken.
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mw. Marian Brandts, coördinator van
het overblijven mailadres tso@bsdeviolier.nl of Ria Beckers, locatiedirecteur tel: 0475481719.

