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Samenvatting

De meeste ouders vinden het openen van een BSO in eigen beheer zeker (75%) of

misschien (20%) een goed idee. Er is vooral belangstelling van ouders met jonge kinderen

(tot 8 jaar). Men is positief over de efficiënte, vertrouwde locatie met veel

buitenspeelruimte en het feit dat medewerkers en kinderen elkaar al kennen van school.

Wel zijn er vraagtekens bij het beëindigen van het contract met De Kleine Wereld; bij de

wenselijkheid van het mengen van onderwijs en opvang door de school en de lange dagen

‘op school’.

Achtergrond BSO in eigen beheer

In het schooljaar 2020-2021 verhuisde de locatie Anjeliersstraat tijdelijk naar de

Lindengracht zodat het monumentale schoolgebouw grondig gerenoveerd kon worden. De

Kleine Wereld, de BSO die lokalen huurde van de school, verhuisde vanwege de renovatie

naar de Van Oldenbarneveldtstraat.

Daaraan parallel viel het besluit het aantal klassen te stabiliseren op vijf kleutergroepen en

12 midden/bovenbouwgroepen (twee per jaarlaag). De groepen 1 tot en met 4 worden

gehuisvest op de locatie Westerstraat; de groepen 5 tot en met 8 op de Anjeliersstraat. Met

een teruggang in het aantal groepen, bleef er ruimte over in de school.

Brede school

Gaandeweg ontstond het idee de Theo Thijssen om te vormen tot brede school, met een

doorlopende leerlijn vanaf de voorschool (Ot en Sien, locatie Westerstraat) naar de

basisschool en tussenschoolse opvang (beide locaties) en een buitenschoolse opvang

(locatie Anjeliersstraat). De extra lokalen kunnen ingezet worden voor zowel tussen- als

buitenschoolse opvang en mogelijk ook voor naschoolse activiteiten.
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Op de brede school Theo Thijssen kunnen pedagogisch medewerkers van de

buitenschoolse opvang bijvoorbeeld ook worden ingezet als klassenassistenten. Op die

manier is er een soepele overgang voor kinderen die van school naar BSO gaan en wordt er

een bijdrage geleverd aan de werkdrukverlaging van leerkrachten.

Afdekken financiële/juridische risico’s

De BSO zal niet worden aangeboden door een externe organisatie. Er zal een stichting

opgericht worden die juridisch losstaat van de Theo Thijssenschool en OOadA, maar in de

bestuurd wordt door Francesca Hand, directeur van de school en Kim de Vries, coördinator

van de TSO van de school.

Het doel is om binnen twee jaar een financieel gezonde organisatie op poten te zetten voor

ten minste twee opvanggroepen. De stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst met

het schoolbestuur, maar is financieel onafhankelijk. Binnen de periode van twee jaar moet

duidelijk worden of pilot navolging krijgt op andere scholen van het schoolbestuur.

Ouderraadpleging

Begin maart 2022 hebben de medezeggenschapsraad van de Theo Thijssen, de directie van

de Theo Thijssen en de leiding van de BSO in oprichting gezamenlijk alle ouders bevraagd

over het plan om een eigen BSO te openen in de Theo Thijssenschool. U vindt de resultaten

van het onderzoek in dit rapport.

Rol MR

De volledige MR brengt advies uit aan de directie van de school, voordat er een definitieve

beslissing wordt genomen over de regeling voor buitenschoolse opvang (artikel 11 lid 1d

WMS).

Ook moet, voordat een dergelijk besluit door het bevoegd gezag wordt genomen, een

regeling van de gevolgen van dat besluit voor het personeel en voor ouders en leerlingen,

worden vastgelegd. Het personeelsdeel van de MR heeft instemmingsrecht op deze

regeling van de gevolgen voor het deel dat het personeel betreft (artikel 12 lid 1a WMS) en
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de oudergeleding voor zover de regeling ouders betreft (artikel 13 lid 1a). De informatie

over buitenschoolse opvang moet uiteindelijk worden opgenomen in de schoolgids (artikel

13 lid 1j WPO).

Mogelijke start BSO in augustus 2022

De school wil starten met minimaal één groep die gehuisvest wordt op de locatie

Anjeliersstraat. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan de BSO groeien naar twee of

drie groepen voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Het streven is om bij een

positief advies van de MR op maandag 29 augustus 2022 open te gaan.

Tijdens de BSO uren worden allerlei activiteiten aangeboden waaraan BSO kinderen

kunnen deelnemen. Aan sommige activiteiten kunnen ook kinderen deelnemen die niet op

de BSO zitten. Er komen aantrekkelijke, huiselijke ruimtes voor de kinderen. Zo komt er in

een van onze BSO lokalen een groot kookeiland dat ook onder schooltijd door school

gebruikt kan worden.

De BSO zal dagelijks geopend zijn tot 18:30 uur;  in de schoolvakanties van 8:30 uur tot

18:30 uur. In de zomervakantie zal de BSO de eerste vier weken open zijn en de laatste

twee weken gesloten. Tijdens officiële feestdagen en ook tussen kerst en oud en nieuw is

de BSO gesloten.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van de op te richten stichting BSO Theo Thijssen zal in handen zijn van

Kim de Vries (TSO-coördinator Theo Thijssen) en Miranda Lewis (TSO-coördinator bij

OOadA). De BSO zal vanzelfsprekend voldoen aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt.
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Resultaten ouderraadpleging

Respons

Op 3 maart 2022 werd een per e-mail een vragenlijst verspreid onder alle gezinnen van de

Theo Thijssenschool. De sluitingsdatum was 13 maart. Ruim 200 van de ongeveer 300

aangeschrevenen hebben gereageerd (circa 70%).

Het grootste deel van de ouders heeft op dit moment één kind op school (56%), de rest

twee (41%) of drie (3%). Ouders met kinderen in groep 8 deden minder mee dan die in

andere groepen. Zij hebben waarschijnlijk weinig belang (meer) bij buitenschoolse opvang.
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Mening ouders over BSO in eigen beheer

De meeste ouders vinden het openen van een BSO zeker (75%) of misschien (20%) een

goed idee; een handvol ouders (10 stuks, 5%) vindt het een slecht plan. Deze laatste ouders

zou liever zien dat De Kleine Wereld, een organisatie met medewerkers waar ze heel

tevreden over zijn, terugkeert naar de locatie Theo Thijssen. Ook zijn er zorgen over het

vinden van voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel.

De 'misschien' ouders hebben vraagtekens bij de (juridische/educatieve/financiële) opzet

van de BSO als 'onderdeel' van de school en of de dagen op school niet te lang worden als

hun kind daar ook nog naar de opvang moet. Een aantal ouders weet niet zo goed hoe ze

moet antwoorden, omdat ze geen gebruik maken van BSO. Ook bij de twijfelaars zijn er

flink wat ouders die tevreden zijn over hun huidige BSO en dus nog niet weten of ze

gebruik zouden gaan maken van BSO op de Theo Thijssen.

Positief gestemde ouders zijn vooral te spreken over de vertrouwde omgeving voor de

kinderen, met minder grote afstanden tussen school-BSO-huis, en fijne buitenspeelruimte.

Een volledige lijst met toelichting die ouders op deze vraag gaven, kunt u opvragen bij de

medezeggenschapsraad.
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Huidig BSO-gebruik

Ruim de helft van de ouders (52%) maakt nu al gebruik van BSO, een vijfde wil dat

misschien gaan doen (21%), nog eens 27% is sowieso niet geïnteresseerd. Verreweg de

meeste kinderen die naar een BSO gaan, gaan naar De Kleine Wereld (Frederik

Hendrikbuurt). Een veel kleiner deel staat ingeschreven bij Unikidz (Staatsliedenbuurt),

Kids-Actief (in Westerpark) of The Zoo (Jordaan).

Zo'n 84% van alle ouders die van BSO gebruik maken, of willen gaan maken, zou eventueel

overwegen zijn/haar kind(eren) bij de nieuwe BSO Theo Thijssen in te schrijven.

Degenen die zeker geen opvang op de Theo Thijssen willen, zijn voor het merendeel

tevreden over hun huidige BSO, of willen dat hun kind niet weer ergens anders moeten

wennen, of vinden het niet fijn dat hun kind ook na school 'op school' is. Enkele ouders

vinden dat schoenmakers bij hun leest moeten blijven: de school moet goed onderwijs

geven en opvang aan professionals van een BSO-organisatie overlaten.

Wél geïnteresseerde ouders zien vooral voordeel in het verminderen van de afstand tussen

school, BSO en thuis en het feit dat de kinderen medewerkers en andere kinderen al

kennen van school. Een aantal ouders geeft aan vertrouwen te hebben in de Theo Thijssen
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en daarmee ook in een eigen BSO. De kwaliteit van de buitenruimte bij de school (in

tegenstelling tot die bij de huidige BSO) speelt ook een positieve rol.

Een volledige lijst met toelichting die ouders op deze vraag gaven, kunt u opvragen bij de

medezeggenschapsraad.
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Belangstelling voor inschrijven BSO

Van de ouders die aanmelding bij de BSO Theo Thijssen daadwerkelijk overwegen (128

ouders met tezamen 191 kinderen op de Theo Thijssen), hebben de meeste zoals verwacht

belangstelling voor opvang op maandag, dinsdag en donderdag.

Ruim een derde van de ouders met belangstelling voor BSO op de Theo Thijssen wil alleen

naschoolse opvang, de rest is ook geïnteresseerd in vakanties en/of studiedagen. Een

redelijk grote groep ouders maakt zich zorgen over de sluiting van een aantal weken tijdens

de schoolvakanties, die missen flexibiliteit voor hun eigen vakantie-indeling. Een kleine

groep ouders (13%) wil ook voorschoolse opvang. Ouders die opvang tijdens studiedagen

willen, willen dat vaak ook tijdens vakanties.

9 Resultaten ouderraadpleging BSO in eigen beheer, maart 2022



Van de 128 gezinnen die mogelijk belangstelling hebben voor de BSO op de Theo Thijssen,

hebben er 71 één kind (56%); 51 twee kinderen (40%) en 6 drie kinderen (5%).

Veruit grootste groep kinderen die gebruik zou willen maken van BSO is geboren tussen

2014 en 2018 (nu 3-8 jaar oud, inclusief een paar broertjes/zusjes die binnenkort starten op

de Theo Thijssen).
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