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Den Haag, 14 oktober 2016 
 
Geachte ouders, 
 
In het Gantelnieuws van 30 september jl. heb ik u geïnformeerd over de manier waarop ik samen met de ouders zoek 
naar een opzet voor het overblijven en de inzet van Halo Jobbing die betaalbaar en van goede kwaliteit is.  
Op de uitnodiging om op 29 september over dit onderwerp op school mee te praten, hebben 16 ouders gereageerd; 11 
van hen waren maandag 26 of dinsdag 27 september tussen de middag op school om over het overblijven geïnformeerd 
te worden en het op het schoolplein te observeren. 
Daarnaast heeft een grotere groep ouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aandachtspunten en alternatieven 
aan ons door te geven. 
Zoals u in het Gantelnieuws hebt kunnen lezen, heb ik op 29 september met de 16 ouders en de leden van de 
Medezeggenschapsraad over deze aandachtspunten en alternatieven gesproken en hebben we geïnventariseerd welke 
relevant zijn en zouden moeten worden uitgewerkt. 
 
Daarbij kwamen we op de volgende aandachtspunten: 

 Een verdubbeling van de kosten is onacceptabel; het verhogen van het tarief voor een betere kwaliteit is wél 
acceptabel. De verhoging van de kosten vormden het grootste probleem. 

 Gebruik maken van subsidie van de overheid (lumpsum-vergoeding). 

 Korting voor het tweede en derde kind. 

 Het aanbod van Halo Jobbing moet geschikt zijn voor jongens èn meisjes, maar er moet ook ruimte zijn om vrij 
te spelen. Meisjes willen vaak geen balspel, maar bijvoorbeeld dans, muziek, drama, creativiteit. Het aanbod 
voor ieder kind aantrekkelijk maken. 

 Gebruik maken van een leerlingenraad zodat de wensen en aandachtspunten van de kinderen worden gehoord. 
 
Als alternatieven werden genoemd: 

 Meer halen uit de inzet van de overblijfmoeders. Hun communicatie met de kinderen verbeteren. Werving en 
selectie van overblijfmoeders door een professionele organisatie. De overblijfmoeders extra uitbetalen. 

 Wel externe structurele hulp maar dan met 1 HBO-coördinator van Halo Jobbing en 1 MBO-medewerker van 
Halo Jobbing. Deze stuurt de overblijfmoeders aan die de activiteiten begeleiden. Daarmee kan het contract met 
Halo-Jobbing worden gehalveerd. 

 Twee dagen per week de inzet van Halo-Jobbing en twee keer per week niet. Hierdoor kunnen de kosten van 
Halo Jobbing worden gehalveerd. 

 De leerkrachten in de klas meer aandacht laten besteden aan eventuele alternatieven voor spelletjes. 

 De overblijfmoeders binnen met de kinderen laten overblijven en Halo Jobbing naar buiten met de kinderen 
waarvoor extra betaald is. 

 Een klankbordgroep van ouders inzetten. 

 Te werken met een continurooster.  
Tijdens de MR-vergadering van woensdag 5 oktober is het overblijven onderwerp van gesprek geweest en heb ik mijn 
standpunt met betrekking tot de bekostiging en de organisatie voorgelegd. Het is als volgt: 
 
1. De bekostiging: 

a. Schooljaar 2015-2016 
Gedurende het schooljaar 2015-2016 bedroegen (zonder de inzet van Halo Jobbing) de inkomsten uit de 
overblijfbijdrage van ouders ongeveer €45.000,-. De uitgaven waren ruim €52.000,- Hierbij moet u denken aan 
kosten voor: de betaling van overblijfmoeders, de administratie en coördinatie door Cynthia Treebusch, de 
betaling van leerkrachten die zelf overblijven bij afwezigheid van een overblijfmoeder, de aanschaf van 
spelmateriaal, de vergoeding voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag, de scholing van 
overblijfmoeders en nog wat kleine kostenposten. 

 
Door gebruik te maken van een vergoeding van de overheid van €24,34 per leerling had de school de 
beschikking over extra inkomsten waardoor het overblijven betaald kon worden.  
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b. Schooljaar 2016-2017 
Gedurende dit schooljaar hebben we naast de jaarlijkse kosten van ruim €49.000,- de kosten voor Halo Jobbing 
te betalen (€43.556,-). Om deze te bekostigen wordt de overblijfbijdrage voor ouders voor de overige 30 weken 
van dit schooljaar met €0,50 verhoogd.  
De overblijfbijdrage voor de rest van het jaar kan in 4 termijnen worden betaald. 

 
Met deze verhoging van €0,50 zijn de kosten niet gedekt. Maar door gebruik te maken van de suggestie van de 
ouders om de lumpsum-vergoeding te gebruiken (dit scheelt €0,25 per dag), door eenmalig gebruik te maken 
van een subsidie van de gemeente Den Haag en door een financieel voordeel dat de school had bij de aanschaf 
van de nieuwe taal- en spellingsmethode is het gelukt de verhoging voor dit schooljaar tot €0,50 beperkt te 
houden.  
Bovendien hebben de ouders de eerste 10 weken van het schooljaar het oude tarief voor het overblijven 
betaald en is de inzet van Halo Jobbing voor die periode niet in rekening gebracht. 
 
c. Schooljaar 2017-2018 
Zoals u weet, hebben wij alleen voor dit schooljaar een contract met Halo Jobbing en staat het niet vast of wij 
het volgend schooljaar ook met hen samenwerken. 
Als de samenwerking wél wordt voorgezet, wordt het overblijftarief met ingang van dit schooljaar €1,75 per 
dag. Deze verhoging is nodig omdat de subsidie van de gemeente Den Haag dan ingezet zal gaan worden voor 
de organisatie van naschoolse activiteiten voor de kinderen. 
De overblijfbijdrage kunnen de ouders in 5 termijnen betalen. Omdat wij vanaf het volgend schooljaar de inning 
ervan ook met behulp van automatische incasso gaan doen, kunnen ouders die hier gebruik van maken in 10 
termijnen betalen. 
 

2. De inhoud en organisatie 
a. Het aanbod van Halo Jobbing zal tijdens de evaluaties onderwerp van gesprek zijn. Daarbij zullen we erop 

letten dat het aanbod voor de kinderen gevarieerd en geschikt voor jongens én meisjes is. Daar is overigens 
de laatste weken al op ingespeeld. 

b. Zoals ik eerder heb aangegeven richten we een soort leerlingenraad in met de bedoeling de mening van de 
kinderen bij de te maken keuzes te betrekken. 

c. De overblijfmoeders zullen geschoold worden. Desondanks ben ik van mening dat we voor de kwaliteit van 
de sport-, spel- en creatieve activiteiten gebruik moeten maken van de medewerkers van Halo Jobbing die 
hiervoor speciaal zijn opgeleid en wel voor alle overblijfdagen. 

d. Werving en selectie van overbljfmoeders door een professionele organisatie en het verhoging van hun 
overblijfvergoeding werkt kostenverhogend en voegt mijns inziens niet veel toe. 

e. Over de inzet van een klankbordgroep van ouders zal binnen de medezeggenschapsraad worden gesproken. 
f. Over het al dan niet gebruik maken van een continurooster zal ik met de medezeggenschapsraad 

overleggen en wordt u nader geïnformeerd. 
g. Voor een lagere overblijfbijdrage voor ouders met meerdere kinderen lijkt geen meerderheid te zijn. 

 
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Om u in de gelegenheid te stellen op deze brief te reageren, stellen de 
Medezeggenschapsraad en ik u in de gelegenheid om dinsdagavond 25 oktober om 19.30 uur naar school te komen.  Na 
deze avond leg ik mijn definitieve voorstel aan de Medezeggenschapsraad voor en wordt de nieuwe regeling na 
instemming van kracht. 
Wilt u via onderstaand strookje aangeven of u de 25

ste
 oktober komt?  

 
Met vriendelijke groet, 
Herman van Reine. 
************************************************************************************** 
 
De ouder(s) van ……………………………………………….komt/komen 25 oktober naar de gespreksavond op school. 
 
Handtekening: 


