
 

 

         31 oktober 2016 
 
Beste ouders, 
  
Zoals u weet heeft de directie van de school besloten om de tussen schoolse opvang (overblijven) 
te wijzigen. Voorheen werd de schoolopvang verzorgd door overblijfmoeders. Hierover waren 
regelmatig kritische geluiden en klachten van ouders. 
 
Voortraject 
Om dit te verbeteren heeft de school gesproken met een aantal commerciële instellingen. De 
conclusie over deze gesprekken was dat deze organisaties geen verbetering konden 
bewerkstelligen en dat alleen de kosten omhoog zouden gaan. Begin 2016 heeft de directie 
gesproken met Halo Jobbing. Het concept van deze organisatie sprak aan omdat deze organisatie 
tussen de middag een sport- en spelaanbod kon aanbieden. Vanaf april dit jaar is gestart met een 
pilot. Deze pilot is aan het einde van het schooljaar geëvalueerd. De conclusies waren 
overwegend positief. De evaluatie werd uitgevoerd bij leerkrachten die aangaven dat de kinderen 
veel rustiger in de klas kwamen, er veel minder ongelukjes waren (zoals wondjes verzorgen en 
broekplassen) en er veel minder ruzies waren die moesten worden gesust. Bij juf Cynthia op de 
kamer hoefden ook nagenoeg geen ruzies meer worden opgelost, waar voorheen dagelijks 
meerdere kinderen tijdens de overblijf naar toe werden gestuurd. Ook hebben de leerkrachten 
gevraagd naar de ervaringen van de kinderen. Naast positieve geluiden waren ook kritische 
kanttekeningen over het aanbod van de spellen en de structuur waarin moest worden gekozen. De 
resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek van juni 2016 zijn voor wat betreft de overblijf 
ook meegenomen in de evaluaties. 
Door betere aansturing van de overblijfmoeders door Halo Jobbing kon ook bij de evaluatie onder 
de overblijfmoeders worden vastgesteld dat er een positieve uitwerking uitging van de nieuwe 
werkwijze.  
 
Conclusie 
De conclusie van de school o.b.v. de onderzoeken was daarom positief waarop de MR eind van 
het schooljaar om instemming werd gevraagd. De MR heeft hierop haar instemming gegeven 
omdat zij met de schoolleiding ervan overtuigd was dat de noodzakelijke en verantwoorde opvang 
in het nieuwe concept werd geboden. Zij gaf ook positief advies om het tarief te verhogen van 1,05 
naar 2,00 euro per dag. Daarbij heeft de MR gekeken naar wat de overheid hierover adviseerde, 
wat kosten zouden kunnen zijn en ook naar tarieven van andere scholen. Ook nam zij mee dat de 
tarieven de afgelopen jaren niet waren verhoogd op De Gantel. 
 
Reacties Ouders 
Nog voor de vakantie een feit was, kwamen er verontwaardigde reacties van ouders die aangaven 
dat zij niet begrepen dat de kosten zo werden verhoogd. Bij een dergelijke verhoging werden ook 
twijfels geuit of de kosten in overeenstemming waren met die verhoging. 
De directie stelde hierop vast dat de communicatie over dit onderwerp tekort had geschoten. Zij 
heeft aan de ouders aangegeven dat zij het voorstel van verhoging zou terugtrekken en de tijd zou 
nemen tot 1 november om met ouders te overleggen. De verhoogde kosten voor de nieuwe 
werkwijze zijn (voor de periode augustus t/m oktober) voor rekening van de school gekomen. 
 
Ouders betrokken  
Hierna zijn er bijeenkomsten georganiseerd om tussen de middag een kijkje tijdens het overblijven 
te nemen en twee avonden waarop alternatieven naar voren konden worden gebracht. Eén van de 
naar voren gebrachte punten was, dat er naast sport ook andere activiteiten ontwikkeld zouden 
moeten worden die ook m.n. voor meisjes aansprekend zouden zijn. Ook werd aangegeven dat er 
in de vergoeding die de school ontvangt een post zat voor verbetering van de opvang d.m.v. 
scholing van overblijfmoeders. Deze vergoeding is inmiddels in mindering gebracht op het 
overblijftarief. Daarnaast is bij de gemeentesubsidie aangevraagd die bedoeld is voor naschoolse 
opvang, maar die eenmalig gebruikt kan worden voor tussen schoolse opvang. 
  
 



 

 

 
 
Nieuw voorstel  
Naar aanleiding van de bijeenkomsten heeft de directie een nieuw voorstel ingediend waarbij zij 
wederom de instemming van de MR heeft gevraagd. Zij heeft daarbij rekening gehouden met de 
kritische geluiden van de ouders die moeite hadden met de forse verhoging. Het tarief van de 
overblijf is vastgesteld op 1,50 euro per dag. Ook is het mogelijk in termijnen te betalen. 
  
Instemming 
De MR heeft dit voorstel beoordeeld en heeft haar instemming gegeven. Beide ouders zijn van 
mening - na gesprekken met ouders en leerkrachten - dat het niet is te verantwoorden om terug te 
gaan naar de oude situatie. Kinderen hebben recht op goede en verantwoorde opvang. Dat kost 
geld. Wij realiseren ons dat er ouders zijn die het hier niet mee eens zijn en hun bezwaren houden 
tegen de verhoging. De MR-ouders zijn van mening dat de kosten echter redelijk zijn en dat het 
niet mogelijk is verantwoorde opvang te realiseren voor lagere kosten. 
  
Afspraken bij Instemming 
Bij de instemming is afgesproken dat er een evaluatieplan wordt gecommuniceerd waarbij ook 
nadrukkelijk naar de mening van de kinderen wordt gevraagd. Op basis van de evaluatie zal er aan 
het einde van het schooljaar gekeken worden of er verder wordt gegaan met Halo Jobbing. Ouders 
moeten zich wel realiseren dat het niet gemakkelijk is om voor volgend schooljaar van organisatie 
te wisselen. Het kost tijd om met een andere organisatie om de tafel te gaan zitten die de 
werkzaamheden van Halo Jobbing kunnen overnemen. Wel is het mogelijk om te onderzoeken of 
de ondersteuning op een andere verantwoorde wijze kan worden gerealiseerd. Terug naar de 
oude situatie is voor de schoolleiding geen optie die ook door de MR wordt ondersteund. Daarom 
heeft de directeur van de school ook aangegeven dat volgend jaar het tarief bij gelijke inzet ter 
indicatie zal uitkomen op 1,75 euro per dag. 
 
Ouderbetrokkenheid 
De MR heeft begrepen dat meerdere ouders graag betrokken blijven bij het overblijven en andere 
onderwerpen. Wij willen graag begin volgend jaar met ouders om de tafel om te kijken hoe zij 
betrokken kunnen worden en hoe de mening van ouders kan worden gepeild. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
De oudergeleding van de MR De Gantel 
 


