Nieuwsbrief ouders maart 2018
Nieuwe locaties
Na de kerstvakantie zijn we gestart met een nieuwe overblijflocatie, basisschool Cascade in Almere Poort. De
directie van deze school heeft ervoor gekozen om te starten met alleen de inzet van een coördinator om na
verloop van tijd de uitrol te maken naar volledige inzet van SDT.
Naast groei in Almere groeien we ook waar mogelijk verder in Lelystad. Vanaf maart zijn we gestart bij
basisschool de Grundel in Lelystad. Dit is een relatief kleine school die sinds de komst van de nieuwe
directeur ook de kwaliteit van de overblijf wil verbeteren. Samen kijken we wat hiervoor nodig is en hoe we dit
gaan aanpakken.
SDT wil graag samenwerken met andere scholen om zo te komen tot een optimale opvang in de
overblijfsituatie. Vanaf dit jaar organiseert SDT op 25 scholen de overblijf binnen Lelystad en Almere.

Training
Vanuit de overheid is gesteld dat 50% van de overblijfkrachten de basistraining TSO
gevolgd moet hebben. Bij SDT krijgen alle overblijfkrachten deze training aangeboden.
Om het TSO team te ondersteunen bieden we ieder schooljaar op meerdere locaties
de training op de werkplek aan. Tijdens deze training wordt een observatie gedaan
tijdens de overblijf en advies gegeven over de aanpak. De coördinator en het team gaan
samen aan de slag met deze handvatten. Na enige tijd wordt er gekeken of de tips zijn toegepast of wat er
eventueel nog meer nodig is om de overblijf te optimaliseren. De TSO teams geven aan dat deze
werkwijze erg leerzaam is.

Privacy wet
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent
dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General
Data Protection Regulation (GDPR).
Als gevolg van de nieuwe wetgeving moet het nodige voorbereid en geregeld
worden. Zo moeten we ervoor zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
persoonlijke informatie. Het is van belang dat gegevens alleen worden gebruikt
voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en dat de gegevens goed, veilig en niet
langer dan noodzakelijk worden bewaard. We houden u op de hoogte van wat
dit gaat betekenen voor SDT.

Incidenteel kasgeld niet meer mogelijk
Het is mogelijk om gebruik te maken van de incidentele/losse overblijf. Het
gaat hierbij om kinderen die af en toe eens overblijven. Wij hebben gemerkt
dat er nog steeds contant betaald wordt of geld wordt meegegeven aan
kind(eren). Dit is echter niet meer mogelijk.
De kinderen die gebruik maken van losse/incidentele overblijf kunnen op de
dag zelf tot uiterlijk 9.00 uur 's ochtends aangemeld worden via de digitale
strippenkaart. U regelt de overblijf online via onze website
www.stichtingdetussentijd.nl.

www.stichtingdetussentijd.nl

Overblijfkrachten dag
De overblijf is niet mogelijk zonder de inzet van onze vrijwilligers. Bij
SDT werken we met een grote groep vrijwilligers. Jaarlijks zetten wij
onze overblijfkrachten in het zonnetje om zo onze waardering uit te
spreken. Ook dit jaar organiseren wij op de Hanzeborg een gezellige
bijeenkomst voor alle 185 vrijwilligers!

Terug naar de basis
De afgelopen jaren heeft de TSO een professionaliseringsslag gemaakt. Hierdoor is er bij sommige ouders
en scholen een vertekend beeld ontstaan over het aanbod en de mogelijkheden. Steeds vaker merken we
dat hetzelfde verwacht wordt van het TSO team als van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Dit is
niet reëel omdat het TSO team vooral bestaat uit vrijwilligers. Binnen de TSO zijn er geen eisen over
opleidingsniveau. Het merendeel van de vrijwilligers heeft geen mbo- of hbo opleiding zoals dit binnen
onderwijs en opvang wel vereist is. De TSO valt ook niet onder de Wet Kinderopvang. Daarnaast kan binnen
de korte tijd die voor de TSO beschikbaar is, niet worden verwacht dat de professionaliteit gelijk is aan het
onderwijs of bij de BSO.
We hebben gemerkt dat de tijd die een coördinator heeft voor het begeleiden van de TSO veelal op gaat
aan het onderhouden van contacten met ouders en school over deze verwachtingen. Bijvoorbeeld rondom
kinderen die meer tijd en aandacht nodig hebben dan een TSO team kan geven. Of ouders die niet tevreden
zijn over de aanpak bij bijzonder gedrag. Ook vragen de scholen steeds meer betrokkenheid bij
ouderavonden, MR vergaderingen of methodes zoals Kanjertraining of PBS.
SDT is hierover in gesprek gegaan met zowel de bovenschoolse besturen als met de schooldirecties. We
hebben met elkaar besproken waar de TSO voor staat en dat SDT “terug naar de basis gaat”. De
bovenschoolse besturen en schooldirecties steunen ons hierin.
Wat verandert er niet
Ÿ Vrijwilliger/kind ratio blijft 1 op gemiddeld 15 kinderen
Ÿ Uren inzet coördinator
Ÿ Contact tussen coördinator en school
Ÿ Begeleiding coördinator en team vrijwilligers
Ÿ Scholing voor de TSO teams
Ÿ TSO aanbod: binnen- en buitenspelen
Ÿ Activiteitengeld
Wat verandert er wel
Ÿ Bereikbaarheid coördinator. Coördinatoren gaan zich houden aan de reeds gestelde tijden waarop
ouders kunnen bellen.
Ÿ Deelname ouderavonden, MR vergaderingen, trainingen vanuit school. In overleg wordt er gekeken
wat wel en niet mogelijk is, het is geen uitgangspunt.
Ÿ Tijd en mogelijkheden voor oudergesprekken. Ouders kunnen nog steeds terecht voor een gesprek,
maar er worden wel grenzen gesteld aan het aantal gesprekken.
Ÿ Eén op één aandacht voor kinderen met bijzonder gedrag. Waar mogelijk verwijzen we naar een
andere opvangsoort zoals gastouderopvang.

Tekorten vrijwilligers
Het wordt steeds lastiger om vrijwilligers te vinden en te behouden. Het UWV stelt steeds meer eisen en
maakt het niet altijd even makkelijk om vrijwilligerswerk te doen. Tot op heden lukt het ons telkens weer om
de teams compleet te krijgen. Dit is mede mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers die naast de inzet op hun
eigen locatie, er ook voor open staan om op andere locaties ingezet te worden. Wel hebben we nog meer
vrijwilligers nodig om in de toekomst nieuwe kinderen of broertjes en zusjes welkom te heten op de TSO.
Bent u één of meerdere keren per week beschikbaar? Of kent u
iemand die dit is? Neem dan contact op, dan kijken we samen
naar de mogelijkheden die bij u passen!
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