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Betreft: in schooljaar 2017-2018 TSO in gebouw Kinderopvang Humanitas
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In onze brief van 13 maart jl. heeft u kunnen lezen over ons onderzoek naar de mogelijkheid om
onze Tussen-Schoolse Opvang (TSO) samen met Kinderopvang Humanitas te gaan organiseren.
Middels deze brief willen we u laten weten dat we definitief de samenwerking aangaan met
Kinderopvang Humanitas. In het nieuwe schooljaar zullen onze leerlingen gebruik maken van de
ruimte van Kinderopvang Humanitas tegenover de school. Voor de duidelijkheid: onze TSO gaat
niet volledig over naar Humanitas en u wordt ook geen klant van Kinderopvang Humanitas. Het
blijft de TSO van de St. Leonardusschool, met de vertrouwde TSO vrijwilligers en de
eindverantwoordelijkheid blijft, net als nu, gewoon bij school. In plaats van eten en drinken in het
gebouw van de school zullen onze leerlingen overblijven in de ruimte van BSO Roezemoez.
Voordelen die wij zien:
- Kinderopvang Humanitas is een betrouwbare partner met veel ervaring in de
kinderopvang.
- Het gebouw van Kinderopvang Humanitas is speciaal gebouwd voor opvang van kinderen,
is uitdagend en inspirerend, en voorzien van voldoende spel- en speelmateriaal.
- De coördinatie van de TSO wordt door professionele krachten uitgevoerd.
- De betaling door ouders wordt gedaan via het online betalingssysteem van Kinderopvang
Humanitas. Dit scheelt veel administratie en contant geld.
- Kinderopvang Humanitas heeft een netwerk van waaruit vrijwilligers (voor de toekomst en
indien nodig) kunnen worden geworven in samenwerking met school.
- De kosten voor de TSO kunnen we op een aanvaardbaar niveau houden (€ 2,- per keer
met een abonnement). Incidenteel overblijven blijft mogelijk tegen € 2,50 per keer.
- Het belangrijkste argument: we bieden onze leerlingen een niet-schoolse omgeving
tijdens de lunchpauze. Het is belangrijk dat leerlingen even uit de schoolse situatie
kunnen zijn en goed tot rust kunnen komen om ’s middags weer fit naar school te gaan.
Al deze zaken op een rij maken, dat de MR en de directie van de school hebben besloten om per
nieuwe schooljaar 2017-2018 de TSO te organiseren samen met Kinderopvang Humanitas.
De kosten voor de TSO zullen iets hoger komen te liggen, € 2,- euro per keer met een
abonnement. De relatief kleine verhoging is nodig om de TSO kostendekkend te houden.
De eindverantwoordelijkheid van de TSO blijft bij de school. De MR houdt een controlerende
functie en alle voorstellen van wijzigingen zullen altijd eerst ter goedkeuring door de MR
besproken dienen te worden.
Via onderstaande link kunt u vanaf 1 juli uw kind alvast inschrijven voor het nieuwe schooljaar:
https://www.kinderopvanghumanitas.nl/default.aspx?id=26931&sc=1&taal=nl&locid=1
Voor vragen bent u van harte welkom op school of bij Kinderopvang Humanitas.
Als u de ruimte van tevoren wilt bezichtigen, kunt u contact opnemen met Freek Kloeg
(St. Leonardusschool) of Anita Heezen (Kinderopvang Humanitas). U bent van harte welkom!
We gaan voor een mooie en passende oplossing voor onze leerlingen.
Met vriendelijke groeten,
MR en team St. Leonardusschool

