
Zwolle, 18 november 2020 

 

 

Beste ouder(s) / verzorgers(s), 

 

Doomijn verzorgt op uw basisschool de tussenschoolse opvang (TSO), genaamd Lunchplein. Komend jaar 

worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd die bijdragen aan meer transparantie en duidelijkheid. Deze 

wijzigingen betreffen voornamelijk het aanmelden voor tussenschoolse opvang en het tarief, maar ook het 

afgeven van een nieuwe machtiging voor automatische incasso.  

 

Naam Lunchplein 

De naam Lunchplein komt te vervallen. We spreken vanaf het nieuwe jaar over tussenschoolse opvang, omdat dit 

meer in het verlengde ligt van voor- en naschoolse opvang. 

 

Kinderen aanmelden voor tussenschoolse opvang 

Het huidige portaal van Lunchplein komt te vervallen en wordt vervangen door het ouderportaal mijndoomijn. 

Voor ouders die tevens dagopvang en/of buitenschoolse opvang afnemen een bekend ouderportaal. Heeft u nog 

geen toegang tot het ouderportaal en de app dan ontvangt u zes weken voor de eerste tussenschoolse 

opvangdag hier inloggegevens voor via de mail. 

 

De wijze van het aanmelden van kinderen wijzigt door het vervallen van het huidige portaal ook; u hoeft dit voor 

vaste dagen niet meer zelf te doen. Per 1 januari leggen wij de vaste dagen waarop u tussenschoolse opvang 

nodig heeft voor u vast; u hoeft er daarna dus niet meer naar om te kijken. De dagen worden daarna op het 

ouderportaal mijndoomijn en de bijbehorende app zichtbaar. Afwezig melden blijft u uiteraard zelf doen, dit kan 

eenvoudig via het ouderportaal mijndoomijn of de bijbehorende app.   

 

Wilt u liever op flexibele wijze gebruik maken van de tussenschoolse opvang of heeft u soms een extra dag nodig 

dan is dat ook mogelijk. Deze dagen vraagt u eenvoudig aan via het ouderportaal mijndoomijn. 

 

Nadat wij uw gegevens en de dagen ingevoerd hebben wordt er via het ouderportaal mijndoomijn of de app 

eenmalig gevraagd of er bijzonderheden zijn die we zouden moeten weten van uw kind. Denk hierbij aan een 

allergie, medicijngebruik of bepaalde gedragskenmerken. De reden hiervan is, dat het huidige ‘medische 

paspoort’ komt te vervallen. 

 

Nieuwe machtiging voor automatische incasso 

De wijzigingen die per 1 januari ingaan zijn onder meer het gevolg van het samenvoegen van meerdere 

administraties in één. Lunchplein stond als het ware nog los van onze buitenschoolse opvang en dagopvang. 

Door deze samenvoeging gaan we werken met een ander IBAN-nummer en daarom vervalt de machtiging die u 

heeft gegeven aan Doomijn voor het automatisch incasseren van de kosten.  

 

Het formulier waarmee u een nieuwe machtiging voor automatische incasso kan afgeven is bij de bevestiging 

bijgevoegd welke u ontvangt nadat wij uw dagen (vast of flexibel) voor tussenschoolse opvang voor uw kinderen 

hebben vastgelegd. Deze ontvangt u via de mail en kan digitaal getekend worden. 

 

Tarieven 

Vanaf 1 januari 2021 gaan we een vast tarief voor TSO in rekening brengen. Dit is dus niet meer afhankelijk van 

het tijdstip waarop u uw kind(eren) heeft aangemeld. Wel zo makkelijk en helder voor iedereen! We kennen vanaf 

1 januari 2021 nog twee tarieven:  



- een tarief voor de vaste dagen die standaard al in het systeem staan en/of een incidentele aanmelding 

die u via het ouderportaal mijndoomijn of bijbehorende app heeft opgegeven.  

- een tarief voor als uw kind niet aangemeld was en toch een broodje kwam eten waardoor wij achteraf de 

administratieve afwikkeling nog moeten doen 

 

Het tarief voor 2021 is vastgesteld op basis van het laagste tarief dat we nu nog kennen, dat is het tarief bij een 

week of langer van te voren aanmelden (€ 2,49). Dit tarief hebben we vervolgens verhoogd met 4,8%, gelijk aan 

de stijging van de uurtarieven op de bso. Deze stijging is het gevolg van inflatiecorrectie, stijging van de 

loonkosten zoals vastgesteld in de cao en groei in loonschalen. De Centrale Cliëntenraad heeft positief 

geadviseerd op deze stijging. 

 

Tussenschoolse opvang Tarief per keer 

Tarief per keer voor het overblijven € 2,61 

Niet aangemeld, toch een broodje bij ons gegeten € 3,68 

 

 

Facturatie 

De wijze van facturatie verandert niet, wel het moment in de maand. Nu factureren we achteraf de kosten van 

Lunchplein aan het begin van de nieuwe maand. Vanaf het nieuwe jaar sturen we u maandelijks nog één factuur 

en worden deze kosten op de 18e van de maand bij u in rekening gebracht, samen met eventuele andere kosten 

voor kinderopvang. De factuur wordt overigens op het ouderportaal mijndoomijn geplaatst.  

 

In het nieuwe jaar is het nog steeds belangrijk dat kinderen afwezig gemeld worden. Deze dag brengen we dan 

niet bij u in rekening en zo weten wij ook welke kinderen we kunnen verwachten. Het afwezig melden kan 

eenvoudig via het ouderportaal mijndoomijn of de bijbehorende app en kan tot 09.00u op de dag zelf. Wordt een 

kind niet of te laat afwezig gemeld dan wordt deze dag in rekening gebracht. 

 

Van schooljaar naar kalenderjaar 

Het is voor de branche kinderopvang en ook voor Doomijn gebruikelijk op nieuwe tarieven per 1 januari te 

herijken. Vanaf dit jaar gaan we dit dan toepassen op de tarieven voor de TSO. Wel zo duidelijk voor ouders die 

veelal ook gebruik maken van buitenschoolse opvang en/of dagopvang. 

 

Graag horen wij van u! 

Tot slot, het is belangrijk dat wij van u horen of u in het nieuwe jaar nog tussenschoolse opvang nodig heeft. 

Daarbij willen we dan graag weten of dit op vaste dagen is, en welke dit dan zijn, of dat u gebruik maakt van 

tussenschoolse opvang op flexibele basis. Dit alles leggen wij voor u vast met ingangsdatum 2 januari 2021. U 

ontvangt daarna een bevestiging van ons. 

 

U kunt de afdeling Klantadvies van Doomijn bereiken op werkdagen van half 9 tot 5 uur op nummer (038) 421 45 

21. U kunt ook mailen naar klantadvies@doomijn.nl. Ook is de afdeling Klantadvies bereikbaar voor alle andere 

vragen.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Willy de Vries 

Coördinator Lunchplein 

mailto:klantadvies@doomijn.nl

