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Geachte ouders en verzorgers,
Na de enquête over tussenschoolse opvang (TSO) en de discussie op de ouderavond daarna , is een
aantal wensen van u helder geworden. Samengevat kunnen wij concluderen dat de meeste ouders
geen continurooster willen. Het behoud van de vrije woensdagmiddag staat hoog in het vaandel. Er is
weinig draagvlak om, na het aflopen van het contract met Ala Pikin, met hen een nieuw contract af te
sluiten. Er is een voorkeur voor het verlengen met een kwartier van de pauze voor de middenbouw
en de bovenbouw, zodat alle kinderen een uur pauze hebben. En, tot onze verrassing, is er een grote
groep ouders die een actieve bijdrage wil leveren gedurende de pauze.
Bovenstaande uitkomst sluit goed aan bij de wensen van de school. Wij zijn samen met de
klankbordgroep al geruime tijd achter de schermen aan het werk om tot een goede tussenschoolse
opvang te komen voor het komende schooljaar. Nog niet alles is helemaal uitgekristalliseerd, maar
wij willen u in dit stadium wel vast informeren.
De klankbordgroep bestaat uit zes ouders: Fifine Kist (vz), Leanne Bogers, Marie Baarspul, Zsofia
Ottovay, Jitske Hallema en Liana Delsink, aangevuld met uit het team Souad Saarig en mijzelf.
Een taak van de klankbordgroep is het monitoren van de kwaliteit van de huidige tussenschoolse
opvang. Hiertoe hebben wij vier maal per jaar overleg met de directie van Ala Pikin. Er worden dan
punten uitgewisseld ter verbetering.
Daarnaast is de klankbordgroep regelmatig bijeen geweest om zich te oriënteren op mogelijkheden
voor het komende schooljaar.
Deze bijeenkomsten hebben tot de volgende resultaten geleid:
-

Formeel is besloten om de samenwerking met Ala Pikin per augustus 2011 te beëindigen. Dit
is besproken met Ala Pikin en met alle TSO medewerkers. Wij hebben aangegeven dat
iedereen die bij ons wil blijven werken in de TSO, dat kan aangeven. Met alle medewerkers
wordt dan een kennismakings/ sollicitatiegesprek gevoerd.

-

Er wordt een nieuwe TSO opgericht vanuit de school: broodje Pinksterbloem. Wij zijn nog aan
het onderzoeken welke rechtsvorm hiervoor het meest geschikt is. Het kan een
samenwerkingsverband worden of een vereniging.

-

Er wordt een coördinator TSO aangesteld, die verantwoordelijk is vanuit de school voor de
organisatie van onze eigen TSO. Zij zal de werving van nieuw en huidig personeel op zich
nemen, vanaf april/ mei. Er worden ruim voor de zomervakantie al informatieve
bijeenkomsten voor deze medewerkers belegd.

-

Vanaf de meivakantie worden overblijfmedewerkers geworven, ook externe en ook
eventueel onder de ouders. Voor ouders geldt dan wel dat zij niet in de bouw van hun eigen
kind gaan werken om vermenging van rollen te voorkomen.
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-

Qua vorm is het plan dat er steeds twee TSO medewerkers verantwoordelijk zijn per klas. Zij
begeleiden het eten en het spelen tussen de middag.

-

Om de pauze aantrekkelijker te maken voor de kinderen willen wij tussen de middag leuke
activiteiten organiseren. Deze activiteiten worden op vrijwillige basis aangeboden door
ouders en door studenten die bijvoorbeeld drama , musical en dans studeren. Liana Delsink is
aan het inventariseren wie van u iets willen betekenen hierin. Zij houdt zich ook bezig met
het maken van een organisatorisch plan hiervoor. Het is een puzzel om per jaar elk kind een
paar workshops aan te bieden. Maar het is mogelijk, vooral met uw inzet! Als u zich wilt
opgeven voor een activiteit kunt u dat aangeven bij Liana Delsink: lianadelsink@hotmail.com

-

Wanneer u tijd en zin heeft om mee te denken in de klankbordgroep kunt u zich opgeven via
Fifine Kist: fifinekist@hetnet.nl

-

De medezeggenschapsraad (MR) heft instemmingbevoegdheid over de organisatie van de
tussenschoolse opvang. Wanneer deze raad heeft ingestemd met alle plannen , de
rechtsvorm en de begroting, wordt onze overblijf geformaliseerd.

-

De kosten: wij gaan er vanuit dat de kosten voor het overblijven ongeveer hetzelfde zullen
zijn als dit jaar.

Zodra er meer nieuws is over de organisatie van Broodje Pinksterbloem zal ik dit in de nieuwsbrief
vermelden.

Vriendelijke groeten,
Sylvia Reinold, directeur 4e Montessorischool De Pinksterbloem
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