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Geachte heer Boom, beste Leon,
Vanuit de medezeggenschapsraad (MR) hebben we kennis genomen van het document
“Probleemanalyse TSO de Leerlingst” dat je met ons hebt gedeeld op 16 oktober 2020.
De problematiek die je schetst hebben we het vorig schooljaar en het afgelopen jaar meermaals
besproken tijdens de MR vergaderingen. Inmiddels wordt de situatie dermate nijpend dat we ook
vanuit de MR zien dat er een oplossing moet komen.
Het probleem dat je schetst betreft de tussentijdse school opvang (TSO) en is tweeledig:
Enerzijds zijn er onvoldoende (betaalde) vrijwilligers beschikbaar om in de opvang te voorzien.
Ondanks vele oproepen vanuit de school melden zich maar weinig mensen bij jullie die willen of
kunnen helpen. En dit blijkt ook bij de omliggende scholen een probleem te zijn. De vrijwilligerspool
is klein en momenteel zelfs te krap om de opvang te kunnen regelen. Hierdoor moeten leraren,
onderwijsassistenten, intern begeleiders en directeur in de pauze bijspringen, wat ten koste gaat van
hun eigen pauze , de begeleiding van kinderen / de onderwijstijd en dat vinden wij niet verantwoord.
En dat komt niet ten goede aan de leerlingen.
Anderzijds is het lastig voor school om tijdens de TSO de kwaliteit te waarborgen, die school
nastreeft. Je geeft aan dat het een uitdagende taak is om de steeds wisselende vrijwilligers op te
leiden. Dit opleiden heeft als doel dat de vrijwilligers de lijn die jullie uitzetten gedurende de dag
(aandacht voor positief gedrag) vasthouden.
In de praktijk merken jullie dat leerlingen onder toezicht van de TSO-vrijwilligers ongewenst gedrag
laten zien. Deze worden na de pauze door de leraar opgepakt met de leerling(en). Vanuit de MR
begrijpen wij dat dit een belasting is voor de leraar. En dat deze tijd ten koste gaat van onderwijstijd
naar de kinderen. De nieuwe manier van werken mbt het gedrag van kinderen laat zien, vanuit de
analyse, dat het gedrag van kinderen vaak gerelateerd is aan de vrijere situaties tijdens de TSO.
We onderschrijven vanuit de MR de noodzaak tot een aanpassing van de TSO en adviseren een
procedure op te starten waarbij de verschillende opties worden onderzocht. In eerdere gesprekken
die we vanuit de MR met jou en je team gevoerd hebben is duidelijk geworden dat jullie graag het vijf
gelijke dagen model zouden willen invoeren.
Vanuit de MR willen we ook onderzoeken of er professionele TSO-krachten ingehuurd kunnen
worden die de kwaliteit wel kunnen borgen. En misschien zijn er andere oplossingen voor het
genoemde probleem.
Mocht blijken dat er geen andere kwalitatieve en betaalbare oplossingen zijn dan het invoeren van
het vijf gelijke dagen model, dan kan dit proces niet in gang worden gezet zonder alle ouders de
mogelijkheid te geven om hun vragen te stellen en hun mening geven. Uiteraard zullen we als MR, en
zeker vanuit de oudergeleding van de MR, dit proces zorgvuldig volgen, bewaken en waar nodig
begeleiden.

We zien graag uit naar een verdere samenwerking om deze problematiek om te buigen naar een
passende werkwijze voor school en de leraren, waarbij het belang van de leerlingen voor ons centraal
staat.
Met vriendelijke groet,
Medezeggenschapsraad de Leerlingst

