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Ouders/verzorgers van de VCO-leerlingen
Freek ten Klooster, bestuurder
Toelichting op verzoek tot vrijwillige TSO-bijdrage

Beste ouders/verzorgers,
In de informatiebrief die u gisteren heeft ontvangen, heb ik u gevraagd om een vrijwillige bijdrage te
overwegen. Dit ter bestrijding van de oplopende kosten die de VCO-scholen maken door medewerkers
van de Tussenschoolse Opvang in te zetten ter ondersteuning van de leerkrachten tussen de middag.
Inmiddels heb ik een aantal signalen ontvangen die duiden op onvrede en/of verwarring hierover.
Dat spijt me!
Ik wilde u een volgende ‘forse’ Corona-brief besparen. Ten aanzien van de vrijwillige bijdrage was ik voor
een aantal van u echter ‘te kort door de bocht’. Ik hoop dat met deze toelichting te herstellen.
Sinds 11 mei (eerste fase scholenheropening) hanteren de VCO-scholen een tijdelijk continurooster.
Daarmee voorkomen we massale verkeersbewegingen en contactmomenten tussen volwassenen tussen
de middag en zo beperken we de verspreidingskans voor het Coronavirus.
Gezonde kinderen, gezonde (groot)ouders, gezond personeel; als VCO doen wij wat wij kunnen om bij te
dragen aan ieders gezondheid! De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (vertegenwoordigers
vanuit het personeel en de ouders) ondersteunt dit volop.
De overheid wil dat de starttijden van de Buitenschoolse Opvang (BSO) aansluiten op de eindtijden van
de scholen. Goede samenwerking tussen de onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties heeft dit
mogelijk gemaakt. Omdat de scholen eerder sluiten dan normaal, betekent dit wel een uitbreiding van
opvanguren en opvangkosten voor de ouders die gebruik maken van de BSO. Hieraan kunnen wij niets
doen, aangezien wij absoluut geen onderwijsgeld mogen aanwenden voor opvangkosten.
Een fors aantal VCO-leerlingen maakte tot de scholensluiting gebruik van de mogelijkheid om tussen de
middag ‘over te blijven’ op school. Hiervoor hebben de scholen contracten afgesloten met professionele
organisaties voor tussenschoolse opvang (TSO).
Ouders hebben bij de ‘normale schooltijden’ de keus om hun kinderen gebruik te laten maken van de
TSO of thuis te laten lunchen. Degenen die kiezen voor TSO, dragen daarvoor zelf de kosten.
Door onze keuze voor het tijdelijke continurooster vervalt echter die vrije keuze; álle kinderen blijven
over op school. De drie mei-weken van de gedeeltelijke heropening, lunchten de leerkrachten zelf met
de kinderen in hun lokaal en gingen vervolgens met hen een ontspannende (buiten)activiteit doen.
Dit betekende wel dat de leraren géén pauze hadden gedurende de lesdag (08.30 – 14.30 uur!).
Vanaf 8 juni mochten alle kinderen alle dagen naar school. We hielden er direct rekening mee dat deze
situatie wel eens heel lang kon gaan duren, tot ver voorbij de zomervakantie. Volledige lesdagen aan
één stuk zonder pauze; dat mag je van geen enkele leerkracht vragen! We besloten hen daarom tussen
de middag te laten ondersteunen, zodat zij hun rechtmatige en broodnodige pauze kunnen genieten.

Dat was ook het moment dat de TSO-organisaties ons er terecht op wezen dat zij niet langer op hun
reserves konden teren. In overleg hebben we er toen voor gekozen om hen te vragen de pleinwachten
tussen de middag op zich te nemen, zodat de leraren kunnen pauzeren. Dankzij integere en zorgvuldige
onderhandelingen hebben VCO en de TSO-organisaties scherpe prijsafspraken kunnen maken.
Hiermee voldoen de VCO-scholen enerzijds aan de contractuele en morele verplichtingen jegens de
TSO-organisaties. Anderzijds dient dit ook ieders belang voor de langere termijn; “na Corona” hebben
we weer keihard behoefte aan direct-beschikbare en gezonde TSO-partners!
Doordat u tussen de middag geen vrije keuze meer hebt ten aanzien van wel/niet gebruik maken van de
overblijf, mogen wij niet verwachten dat u de kosten van de TSO-inzet op u neemt.
Dat doen wij dan ook niet; VCO neemt die kosten sinds 8 juni al voor eigen rekening, met het
voornemen dit ook te blijven doen, zolang wij dit continurooster volhouden.
Echter, sinds de lockdown lopen alle ‘corona-kosten’ enorm op. De TSO is slechts één van die grote
onvoorziene kostenposten. ICT is ook zo’n grote geldvreter; programma-licenties voor het onlineonderwijs en de noodgedwongen aanschaf van devices ter ondersteuning van diverse gezinnen. En wat
te denken van alle extra schoonmaakuren en desinfecteermaterialen. Het is allemaal keihard nodig en
daarom kiest VCO zondermeer voor deze kosten, maar u begrijpt dat het om grote bedragen gaat.
Daarom heb ik de vrijmoedigheid genomen om u om een vrijwillige TSO-bijdrage te vragen voor de
zeven weken tot aan de herfstvakantie. Voelt u zich hiertoe absoluut op geen enkele wijze verplicht!
Voor degenen die willen bijdragen en behoefte hebben aan een richtbedrag, heb ik € 16,80 per kind
genoemd (werkelijke TSO-kosten), maar ook de hoogte van uw bijdrage is vanzelfsprekend aan u.
We wilden het u makkelijk maken om bij te dragen, maar het was te kort dag om betaling via Tikkie te
organiseren. Volgende week sturen we u daarom een Tikkie-link na.
U mag natuurlijk ook nu al op ‘klassieke wijze’ uw bedrag overmaken.
Graag naar rekeningnummer: NL 49 INGB 0671 613 170
ten name van Stichting VCO Harderwijk-Hierden.
Ik hoop u nu voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een goede zondag toe.
Met vriendelijke groet,
Freek ten Klooster

