Schooljaar 2022-2023 Overblijven
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf 5 september gaan wij gebruik maken van de Overblijven-module van Isy School om het overblijven op
school makkelijk te regelen.
In de app kun je als ouder/verzorger eenvoudig overblijftegoeden kopen en maak je snel je eigen planning.
OVERBLIJVEN
Een overblijfbeurt kost € 1,55 hiervoor koop je overblijftegoed. Per transactie voor de aankoop van
overblijftegoeden worden er € 0,50 bankkosten in rekening gebracht (ongeacht hoeveel overblijfbeurten je
inkoopt).
HOE HET WERKT
De module is al zichtbaar als je inlogt in Isy School.
Je kun nu al overblijfbeurten voor je kind(eren) inplannen en betalen.

•
•

•
•

Als je de module voor de eerste keer opent dien je eerst akkoord te gaan met de Algemene
voorwaarden voor overblijven. Lees deze goed door en klik op ‘Ik ga akkoord met de voorwaarden’.
Start met het instellen van de ‘Standaard overblijfdagen’. Klik achter de naam van je kind op
‘Standaard dagen instellen’ en vink vervolgens aan welke dagen je standaard wilt instellen. Klik op
‘Opslaan’. Zijn er geen vaste dagen, vink dan niets aan en klik op ‘Opslaan’.
Je kunt nu overblijftegoeden kopen. Klik rechtsboven op ‘Overblijftegoed kopen’. Voer het aantal
overblijfbeurten in dat je wilt kopen. Je ziet gelijk het totaalbedrag plus de administratiekosten.
Selecteer je bank en klik op ‘Betalen via iDEAL’. Na de betaling kun je de factuur downloaden in de
vorm van een PDF.

Overblijven is nu ingesteld. In het overzicht zie je je ‘Overblijftegoed’ de ‘Standaard overblijfdagen’ en het
overzicht met ‘Aan- en afmelden per week’.
VAKANTIE EN VRIJE DAGEN
Tijdens vakantiedagen, feestdagen of dag dat er geen overblijven is kun je ook geen overblijven inplannen.
Vaste ingestelde dagen worden dan ook niet verrekend. Deze zie je terug in het overzicht ‘Aan- en afmelden
per week’.
AAN- EN AFMELDEN PER WEEK
Je kind afmelden voor overblijven kan elke dag vóór 10.00 uur in het overzicht. Ga naar de dag die je wilt
afmelden en klik op ‘Afmelden’.
Meld je je kind niet af, dan wordt deze overblijfbeurt afgeschreven van het tegoed.

Kinderen die overblijven zonder dat ze zijn aangemeld, worden door de school alsnog aangemeld. Je
ontvangt van Isy School dan een bericht.
Het is voor de veiligheid van je kind(eren) van belang dat hij/zij op de juiste manier wordt aan- en afgemeld
zodat ons overblijfteam op de hoogte is van aan- en afwezigen.
TEGOEDEN KOPEN
Je kunt ten alle tijden zelf via internetbankieren tegoeden aanvullen. Betaald iemand anders (bijv Stg
Leergeld) , maak dan gebruik van de optie ‘Betalen via bankoverschrijving’ om een derde te kunnen laten
betalen.
Mocht je nog vragen hebben neem dan contact op met Marga Kraft-Schuteis door te bellen of mailen naar
045-5351434 of e-mail: info.rkbsdeveldhof@movare.nl
Heb je een technische vraag, neem dan contact op met Isy School door te mailen naar:
helpdesk@isy-school.nl of bellen naar 085 800 14 14. Isy School is bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Team overblijven Basisschool De Veldhof

