
 

Beste ouders/ verzorgers, 

Een tijdje geleden informeerden we u over de nieuwe lestijden die ingaan met ingang van het nieuwe 

schooljaar. (augustus 2020) Deze informatie kunt u terugvinden op onze website. Onder het kopje 

ouders is een aparte pagina aangemaakt onder de naam: Nieuwe lestijden 2020-2021. Hierop vindt u 

antwoorden op veel gestelde vragen m.b.t. de nieuwe lestijden. (https://www.deboogurt.nl/voor-

ouders/nieuwe-lestijden-2020-2021/) 

 

In de eerder gestuurde informatie stond nog niets over de daadwerkelijke kosten die het overblijven 

met zich mee gaat brengen. (Aangezien we een verkorte pauze hebben, waarin de leerlingen o.l.v. 

“de TSO” overblijven zijn er ook kosten aan verbonden). Hierover hebben we uitgebreid gesproken 

met de MR en de leiding van de TSO. Zoals we al eerder aangaven willen we de kosten laag houden, 

zodat het toegankelijk blijft voor alle kinderen. 

Hieronder staan de kosten die het overblijven met zich mee gaat brengen, staat beschreven waar de 

kosten uit zijn opgebouwd en staat een vergelijking met de huidige kosten voor het overblijven. 

Wat zijn de kosten voor het overblijven? 

We vragen een bijdrage van 0,55 cent per kind per keer. Dit bedrag is afgestemd met de MR en de 

leiding van de TSO. Hieronder staat beschreven waar de kosten op zijn gebaseerd. 

 

Waar moeten we dan voor betalen? 

De kinderen die overblijven eten het eerste kwartier o.l.v. de groepsleerkracht in de eigen groep. 

Vervolgens gaan ze een half uur buiten spelen. De leerkracht heeft dan tijd voor pauze. (30 minuten) 

Het toezicht bij het buiten spelen, wordt georganiseerd door de TSO. Hiervoor krijgen de begeleiders 

en leidinggevenden van de TSO een vergoeding. Deze vergoeding wordt betaald door de kinderen die 

daadwerkelijk overblijven. Naast de vergoeding voor de begeleiders werken we  met een digitaal 

administratiesysteem. Dat systeem maakt de administratie gemakkelijk en zorgt er ook voor dat 

alleen betaald wordt voor daadwerkelijke overblijfuren. Als uw kind een of meerdere keren niet 

overblijft dan kunt u hem/ haar afmelden via de TSO assistent en worden er uiteraard geen kosten in 

rekening gebracht. 

 

https://www.deboogurt.nl/voor-ouders/nieuwe-lestijden-2020-2021/
https://www.deboogurt.nl/voor-ouders/nieuwe-lestijden-2020-2021/


Vergelijking huidige en nieuwe kosten.  

Om de nieuwe kosten met de oude te vergelijken hebben we de kostenberekening gemaakt. Deze 

vindt u in de twee tabellen hieronder. In de eerste tabel de kosten m.i.v. het nieuwe schooljaar.  In 

de tweede tabel de huidige kosten. 

 

Nieuwe kosten m.i.v. start nieuwe schooljaar (0,55 per kind per keer) 

 

Dagen Week 4 weken Kwartaal  Half jaar 

1 0,55 2,20 5,50 11,00 

2 1,10 4,40 11,00 22,00 

3 1,65 6,60 16,5 33,00 

4 2,20 8,80 22,0 44,00 

 

Ter vergelijking met de huidige kosten van het overblijven (1,30 per kind per keer) 

 
Dagen Week 4 weken Kwartaal  Half jaar 

1 1,30 5,20 13,00 26,00 

2 2,60 10,40 26,00 52,00 

3 3,90 15,60 39,00 78,00 

 

Hoe werkt de betaling? 

Op dit moment werkt het overblijven met de TSO assistent. Dat systeem gaan we aankomend 

schooljaar ook gebruiken. In deze digitale omgeving wordt alles geregeld. (o.a. Aanmelden, 

afmelden, betaling) Mocht het betalen van het overblijven tot problemen leiden kunt u contact 

opnemen met Stichting Leergeld. (Stichting Leergeld) 

Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen hebben? 

Loop gerust binnen of maak een afspraak om uw vraag  te bespreken. 

 

Namens het team en de MR van bs de Boogurt. 

  
 

https://www.leergeld.nl/weert/

