Beste ouder/verzorger,
De kinderopvangorganisaties en basisscholen in Harderwijk, informeren u in deze brief over de wijze
waarop wij de komende tijd samen zorgdragen voor een optimale aansluiting van school op BSO. Deze
aanpak is ontwikkeld voor de duur van de tweede fase van de heropening van de scholen. Wanneer het
kabinet besluit tot aanscherping of versoepeling van maatregelen, met gevolgen voor het onderwijs
en/of de opvang, kan het nodig zijn om onze aanpak daarop opnieuw bij te stellen. We houden er
rekening mee dat deze fase een lange periode zal beslaan. In ieder geval voorbij de zomervakantie.
Aanstaande maandag 8 juni gaan alle basisscholen weer volledig open voor alle leerlingen.
Op landelijk niveau zijn hiervoor richtinggevende protocollen ontwikkeld, vanzelfsprekend op basis van
de maatregelen van het kabinet en vooral de richtlijnen van het RIVM. Centraal hierbij staat het streven
om het aantal niet-noodzakelijke (verkeers)bewegingen zo beperkt mogelijk te houden.
Met het oog hierop hebben de basisscholen in goed overleg met elkaar en met de opvangorganisaties
gekozen voor een vijfdaagse schoolweek met continurooster.
De diverse BSO-locaties kunnen hun starttijden laten aansluiten op de eindtijden van de scholen.
Hierdoor organiseren we de mobiliteitsstromen van school naar BSO zo ‘gezond’ als mogelijk.
De meeste scholen hanteren op maandag, dinsdag en donderdag schooltijden van 08.30 – 14.30 uur,
waarbij de kinderen tussen de middag op school blijven. Dit scheelt enorm in de niet-noodzakelijke
(verkeers)bewegingen. De woensdag en vrijdag zijn kortere schooldagen, van 08.30 – 12.30 uur.
Daar waar enkele scholen om goede redenen afwijken van de genoemde schooltijden, levert het amper
extra (verkeers)bewegingen op.
De keuze van het onderwijs voor het Harderwijk-brede continurooster geeft aanleiding tot een lichte
uitbreiding van de BSO-tijd. De extra kosten hiervan komen voor rekening van de afnemende ouders.
Daar tegenover staat een vergelijkbare (netto) besparing op de kosten van de Tussenschoolse Opvang
(TSO), ervan uitgaande dat de gezinnen die gebruik maken van BSO, voorheen ook gebruik maakten van
TSO. Uw kinderopvangorganisatie zal u verder informeren over de administratieve organisatie.
Het kan in een enkel geval voorkomen dat de extra BSO-kosten u voor onoverkomelijke problemen stelt.
In dat geval bent u welkom om hierover contact op te nemen met de directeur van uw school. Samen
met u zoeken we dan naar een oplossing.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Bij vragen kunt u terecht bij uw school of kinderopvangorganisatie.
Een hartelijke groet van ons allen.
Vrije School Valentijn
Gereformeerde Basisschool Fontanus
Islamitische Basisschool Al Islaah
Stichting Educare
Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Stichting Primair Openbaar Onderwijs
Stichting Voor Christelijk Onderwijs Harderwijk-Hierden

Kinderopvang Kleine Ikke
Kinderdagverblijf Kindergarden
Kinderopvang Violinde
Doomijn Kinderopvang
Prokino Kinderopvang
Kinderopvang Eigen&Wijzer

