
Al langere tijd zijn er kritische geluiden van ouders en leerkrachten over de 
opvang tussen de middag. Op de MR-vergadering heeft de directeur van de 
school daarom verzocht in te stemmen om met ingang van volgend schooljaar 
gebruik te maken van de inzet van Halo Jobbing tijdens de middagpauze. Halo 
Jobbing organiseert activiteiten tijdens de middagpauze en stuurt daarbij 
overblijfouders aan.  
In de MR is een vertegenwoordiging van de ouders aanwezig, die meedenkt over 
het beleid van de school. Het is voor de MR duidelijk geworden dat na een 
proefperiode van 3 maanden een goede evaluatie heeft plaatsgevonden over de 
ervaringen van Halo Jobbing, bestaande uit: 

 een peiling via de leerkrachten over de ervaring van de kinderen tijdens de 
nieuwe vorm van opvang.  

 het oudertevredenheidsonderzoek, waarin ouders konden aangeven hoe zij 
tegen de nieuwe opvang aankeken.  

 een gesprek met de overblijfmoeders en de leerkrachten, waarbij zij zich 
hebben kunnen uitspreken over hun ervaringen. 

 
Naar aanleiding van deze evaluatie is bij de MR het beeld ontstaan dat er door 
kinderen verschillend wordt gedacht. Er zijn kinderen die positief reageren maar 
er zijn ook kritische punten aangedragen. 
De jongere kinderen geven aan voornamelijk tevreden te zijn over de opvang. De 
bovenbouw-kinderen zijn echter kritischer.  
Het belangrijkste voor de MR is dat er een oplossing is gevonden die meer 
structuur geeft aan het overblijven. Dit wordt herkend door de leerkrachten, die 
aangeven dat er minder incidenten plaatsvinden in de middagpauze en de 
leerlingen rustiger terugkomen na de pauze in de klas.  
De directeur van de school heeft aangegeven dat voor hem het belang van het 
kind voorop staat en dat hij de mening van de kinderen duidelijk wil laten 
meewegen. Volgend jaar zal worden onderzocht of er een leerlingenraad kan 
worden opgezet waarbij de kinderen directer hun mening kunnen geven.  
In het komende schooljaar zullen meerdere evaluaties plaatsvinden en zal het 
aanbod mogelijk worden aangepast. Hierna zal opnieuw worden bekeken of met 
de nieuwe vorm van opvang verder zal worden gegaan. 
Omdat de tariefsverhoging (ook in vergelijking met andere scholen) naar de 
mening van de MR redelijk is, kan de MR met het voorstel instemmen voor de 
periode van een jaar. Ouders voor wie de kostenverhoging problematisch is, 
kunnen (net als bij het schoolreisje en ouderbijdrage) bij de directeur een 
verzoek doen voor een tegemoetkoming van de kosten. 

 


