
  
Beste ouders/verzorgers, 
 
Bijgaand ontvangt u het oppasrooster voor na de kerstvakantie.  
 
Evaluatie pilot 
Allereerst bedankt voor de verkregen feedback! De afgelopen periode hebben wij (team/MR/ouders) de TSO 
geëvalueerd. Hieruit is voortgekomen dat we dit schooljaar op de huidige voet verder gaan (pleinwacht bestaande uit 
één onderwijsassistent + één ouder). Ook hebben we afgesproken wanneer de onderwijsassistent ziek is (maximaal 
een week) dit het team gaat opvangen. Indien het een langere tijd aangaat, wordt er een beroep gedaan op de ouders.   
 
In de toekomst? 
Dit schooljaar zitten we aardig ruim in ons jasje qua formatie, aangezien we extra financiële middelen krijgen vanuit 
het rijk. Maar deze gelden worden langzamerhand minder. Dat betekent dat we jaarlijks bekijken of er een 
onderwijsassistent ingezet kan worden voor de tussen schoolse opvang.  Dit is dus geen vanzelfsprekendheid. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
 
Oppastijden: 
12.10-13.00. 
 
Kunt u om wat voor reden dan ook niet oppassen, probeer dan onderling te ruilen. Indien dit niet lukt kunt u 
contact opnemen met één van de volgende “inval-oppasouders”: 
 
Anita Harbers         Alle dagen   06-13046934   
Barbara Tomassen       Alle dagen   06-27838106 
Eke Lindner        Alle dagen   06-47930771  
Marleen Blikman             Alleen Dinsdag  06-25438966 
Annemarie Ter Maat                          Donderdag en vrijdag                   06-20450486 
 
U dient altijd zelf voor vervanging te zorgen! 
De vergoeding voor de inval-oppasouders is  € 8,- per middag. Indien u een inval-oppasouder vraagt voor u op te 
passen wilt u dan zo vriendelijk zijn om zelf af te rekenen met de inval-oppasouder. 
 

Bij verzuim (hiermee wordt bedoeld dat u geen vervanging heeft geregeld en u zich niet heeft afgemeld) zal een 
vergoeding moeten worden betaald van € 8,-.  
 

Bij calamiteiten tijdens het oppassen kan men altijd een beroep doen op één van de teamleden. De directie blijft 
eindverantwoordelijk tijdens de pauze.  
 
 
Voor vragen over het oppasrooster of over de gang van zaken tijdens het oppassen, kunt u contact opnemen met 
Marianne Scheening via telefoonnummer 06-15869511. 
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