Bijdrage TSO
Bij de opzet van de Kindercampus hebben we gekozen voor het ‘vijf-gelijke-dagen’ model. In
dit model werken we op 5 dagen met dezelfde begin- en eindtijd. Rond lunchtijd is er een
pauze voor de kinderen en de leerkrachten. Het is echter geen continurooster (in een
continurooster is er voor de leerkrachten geen pauze, leerkrachten begeleiden dan de
kinderen tijdens de lunch).
Op de Kindercampus is de lunchpauze anders geregeld.
De leerkrachten eten met de kinderen in de klas. Om 12 uur worden de kinderen door de
leerkracht naar buiten gebracht en daar worden ze opgevangen door pedagogisch
medewerkers van de opvang (Kinderrijk). De leerkrachten halen de kinderen bij de deur
beneden weer op. Tijdens deze momenten is er tijd voor overdracht. De pedagogisch
medewerkers zijn twee dagen per week na de pauze nog 1 uur in de klas aanwezig om
'extra handen' in de klas te verzorgen. Op deze manier kunnen er extra's in de klas
gerealiseerd worden. De pedagogisch medewerkers in de klas zijn ook betrokken bij de
naschoolse opvang (NSO). Op deze wijze hebben de kinderen steeds te maken met
bekende mensen die betrokken zijn bij de begeleiding. (School draagt bij aan de kosten van
de extra handen in de klas).
De pauze voor de kinderen buiten duurt 30 minuten. In deze pauze wordt de
TussenSchoolseOpvang (TSO, vroeger spraken we van ‘overblijf’) verzorgd door de
pedagogisch medewerkers.
Voor de TSO betalen de ouders een bijdrage van €1,60 per keer.
De hoogte van het TSO bedrag wordt door de MR van de Kindercampus gecontroleerd.
Het bedrag wordt op de volgende manier berekend:
Het schooljaar bestaat uit 12 weken vakantie ( 6 weken in de zomer-, 2 weken kerst-, 2
weken mei-, 1 week herfst- en 1 week voorjaarsvakantie) Blijven 40 weken over. We rekenen
op school met 38 weken onderwijs; er zijn zeker nog 10 extra vrije dagen gedurende het jaar.
Gemiddeld gaan de kinderen 36 weken naar school.
36 x 5 (dagen per week) = 180 dagen.
180 x €1,60 = € 288 per jaar.
Het bedrag kan ineens worden betaald of in 10 gelijke delen.
Ouders betalen voor de TSO als ze daar gebruik van maken. De startdatum is de eerste
schooldag. Alle ouders krijgen een gespecificeerde rekening. Er bestaat de mogelijkheid om
het bedrag ineens of in gedeelten te betalen.
Indien er geen gebruik van de TSO wordt gemaakt kunnen de ouders de kinderen ophalen
om 11.45u om thuis te eten. Om 12.30u begint de school weer.
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