TSO update

Nu het einde van 2018 in zicht is komt er ook een einde aan het eerste jaar dat Partou de organisatie
van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) in de Bosbeekschool organiseert. Dit leek ons als oudergeleding
van de Medezeggenschapsraad (MR) een goed moment om in wat meer detail terug te kijken naar het
laatste jaar en vooruit te kijken naar 2019. In deze nieuwsbrief zullen wij u een update geven over de
dagelijkse samenwerking met Partou, de oprichting van de stichting “Vrienden van de Bosbeekschool”
en de noodzaak van het werven van vrijwilligers voor de TSO. Verder willen wij u ook graag uitnodigen
voor een informatieavond over de TSO op 4 februari 2019 om 19:30 op school

Dagelijkse gang van zaken.
Sinds de start in januari 2018 is er een hoop gebeurd. Partou is voortvarend van start gegaan en de
eerste ervaringen van leerlingen, ouders en leraren waren voornamelijk positief. Er wordt sinds de start
op regelmatige momenten overlegd tussen Partou, school en de MR over de voortgang van de TSO. De
enquête zoals vorig jaar uitgevoerd door de MR, als ook de enquêtes die Partou zelf verstuurd naar
leerlingen en ouders, zijn gebruikt om samen verbeterpunten te bepalen voor de TSO. Er wordt
bijvoorbeeld gesproken over hoe het beleid van Partou tijdens de TSO het beste kan aansluiten bij het
beleid van de school.
Heeft u vragen over de TSO of wilt u iets anders bespreken? Neem dan in eerste instantie altijd contact
op met Maaike Slier van Partou via maaike.slier@partou.nl of 023-5376884 om samen te zoeken naar
een antwoord of oplossing. Als u er niet uitkomt met Partou, neem dan contact op met Wouter
Sommers. Als u daarna nog steeds vragen heeft kunt u ook altijd contact op nemen met de MR via
mr@bosbeekschool.nl

Stichting de vrienden van de Bosbeekschool
Zoals gemeld, tijdens de informatieavond van vorig jaar, zijn de kosten in de laatste jaren van de TSO
iets lager geweest dan de bijdrages die de ouders tot december 2017 aan de Bosbeekschool hebben
overgemaakt. In de loop der jaren is dit overschot opgelopen tot een bedrag van € 20.371. Aangezien
het niet meer is uit te zoeken wanneer deze financiële reserve precies is ontstaan en door welke ouders
dit is betaald is door de Medezeggenschapsraad en directie van de Bosbeekschool besloten een stichting
op te richten “de Vrienden van de Bosbeekschool” zodat het geld niet langer op de bankrekening van de
school staat. Deze stichting zal het geld van TSO beheren en ervoor zorgen dat het geld ten goede van
de kinderen op Bosbeekschool wordt besteed. Dit doel wordt expliciet vast gelegd in de statuten van de
stichting.
Aan het einde van vorige schooljaar is besloten om een eerste investering te doen in fietsen, stepjes en
ander rollend speelgoed op zowel het kleuterplein als het grote plein. Deze investering van € 2988 is
voorgesteld door de school en goedgekeurd door de MR. Het resterende bedrag van de TSO-reserve is
nu € 17.383. In samenspraak met de Ouderraad (OR) is besloten om begin volgend jaar voor de
bovenbouw nieuwe fietshesjes aan te schaffen voor een budget van € 1.000.

De oprichting van de stichting is wat vertraagd maar zal nu snel worden afgerond. Op dit moment wordt
met de OR besproken of ook de ouderbijdragen van de OR kunnen worden beheerd via de stichting
zodat alle gelden van de ouders van de Bosbeekschool op een eigen bankrekening staan. Wij
verwachten dat hier begin volgend jaar een besluit over wordt genomen zodat de stichting daarna kan
worden opgericht. De stichting zal een eigen bestuur krijgen en het is de intentie om zowel een lid van
de MR en een lid van de OR in het bestuur te laten plaats nemen. Voor het oprichten van de stichting
zijn wij nog op zoek naar een derde ouder die zitting wil nemen in het bestuur van de stichting. Heeft u
een financiële achtergrond en wilt u meebeslissen hoe de TSO gelden worden besteed, neem dan
contact op met de MR via mr@bosbeekschool.nl
In de toekomst zal het ook mogelijk zijn voor ouders, oud-leerlingen of anderen die een schenking willen
doen aan de Bosbeekschool om dit via de stichting te laten verlopen. Op deze manier wordt geborgd dat
schenkingen altijd ten goede komen aan de leerlingen van de Bosbeekschool.

Vrijwilligers
Tot eind 2017 draaide de gehele TSO-organisatie op vrijwilligers, die hiervoor een vrijwilligersvergoeding
kregen betaald. Dit hield de kosten laag, maar in de laatste jaren bleek dat een professionalisering van
de TSO noodzakelijk was en is er besloten om vanaf 1 januari 2018 een samenwerking aan te gaan met
Partou. In de overeenkomst met Partou is afgesproken dat Partou naast hun vaste werknemers ook
gebruik moet maken van vrijwilligers om op die manier de kosten laag te houden. Helaas heeft een deel
van de vrijwilligers besloten om niet over te gaan naar Partou en dit betekent dat er op sommige
momenten een tekort aan vrijwilligers is en er meer vaste krachten worden ingezet dan vooraf is
afgesproken. Partou is zelf vrijwilligers aan het werven en heeft onder andere via een brief in de
lunchtrommel van uw kind gezocht naar vrijwilligers. Via deze nieuwsbrief willen wij als MR u nogmaals
vragen of u zelf, tegen een vrijwilligersvergoeding, mee wilt werken aan de TSO of dat u een opa, oma of
iemand anders kent die dit leukt vindt. Ook willen wij nogmaals aangeven dat als er niet genoeg
vrijwilligers zijn dit onvermijdelijk zal leiden tot een hogere TSO bijdrage.
Heeft u interesse om mee te werken aan de TSO? Of kent u iemand die hier interesse in heeft? Neem
dan contact op met Maaike Slier via maaike.slier@partou.nl of 023-5376884

TSO info avond op 4 februari
Wij vinden het belangrijk dat er een goede communicatie is tussen de ouders, Partou en de
Bosbeekschool om er voor te zorgen dat er een zo prettig mogelijke overblijf situatie wordt gecreëerd
voor onze kinderen. Op 4 februari zal er om 19:30 een informatieavond worden georganiseerd op school
waar Wouter Sommers, Partou en de MR aanwezig zal zijn. Zet deze datum vast in uw agenda, meer
informatie over de exacte invulling van de avond volgt via een aparte nieuwbrief
Via deze nieuwsbrief hopen wij dat wij u een goed beeld hebben gegeven van de ontwikkeling rond de
TSO op de Bosbeekschool. Heeft u verdere vragen neem dan gerust contact op met de MR via
mr@bosbeekschool.nl.

Met vriendelijke groet,
Eelco Smit

Namens de oudergeleding van de MR
Anja van ’t Geloof, Alexander Verstappen, Kim Blokker-van Vuuren

