23 april 2020
Beste ouder en/of verzorger,

Op 21 april maakte het kabinet bekend dat dagopvang, peuterspeelgroep en gastouderopvang weer volledig
open gaan, de BSO gedeeltelijk opengaat en de noodopvang door blijven gaan. Ook de compensatieregeling
voor ouders loopt door. Daar hebben we je op 22 april over geïnformeerd. Van een aantal aangekondigde
maatregelen is helaas gebleken dat zij niet geheel duidelijk en/of voldoende uitgewerkt waren. Hier zijn de
betreffende instanties direct mee aan de slag gegaan met als gevolg dat er nu meer duidelijkheid is. We zetten de
belangrijkste punten op een rij.

Compensatieregeling voor eigen bijdrage ouders loopt door voor alle opvangsoorten
Het kabinet heeft dinsdag aangekondigd dat de compensatie door de overheid voor ouders door blijft lopen
zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. Dat betekent dat de
compensatie door de overheid van de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief voor zowel
dagopvang als buitenschoolse opvang door blijft lopen. Je krijgt dus de eigen bijdrage tot het maximale uurtarief
teruggestort door de overheid, ook al maakt jouw kind wel geheel of gedeeltelijk gebruik van de opvanguren in de
periode 11-20 mei. Er is nog géén einddatum bekend voor deze compensatieregeling. Nadere informatie volgt
uiteraard zo snel mogelijk.

BSO volgt het regime van de basisschool: hoe werkt dat met contractdagen?
Scholen staan voor een enorme uitdaging om alles in goede, veilige en gezonde banen te leiden. Dat is niet niks.
Ook Wasko heeft intern gekeken naar hoe we een en ander moeten/kunnen organiseren.
Doordat er enorme verschillen ontstaan tussen de tientallen scholen waarmee Wasko samenwerkt in de diverse
gemeenten in de Alblasserwaard en we in een aantal gemeenten op één locatie verschillende scholen bedienen,
is het voor ons een hele puzzel, zowel organisatorisch als administratief, om aan te sluiten bij de aangepaste

openingstijden van de scholen.

Protocol
Wasko volgt daarom zo veel mogelijk het advies in het Protocol basisonderwijs van het Ministerie zoals opgesteld
in samenwerking met onder meer de PO-raad en de brancheverenigingen van de kinderopvang. Het uitgangspunt
is hele dagen onderwijs om zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen van leerlingen en ouders te creëren en de
aansluiting bij de Buitenschoolse Opvang zo optimaal mogelijk te houden. Klik hier voor het protocol.

Wanneer wel en niet BSO mogelijk?
We begrijpen dat deze vraag voor scholen lastig kan zijn. In principe biedt Wasko BSO aan, aan kinderen met
een contract, binnen de gebruikelijke BSO openingstijden, dus aansluitend op de reguliere lestijden. Het is voor
Wasko helaas niet mogelijk om bijvoorbeeld iedere dag al vanaf 11.00 uur, 12.00 uur of 13.00 uur ’s middags
BSO aan te bieden. Medewerkers hebben namelijk overdag andere verplichtingen en werken alleen op
aangepaste tijden tijdens de schoolvakanties.

Indien scholen besluiten halve dagen les te geven dan vangt Wasko je kind(eren) als volgt op:

•

Als je kind alleen ’s ochtends les heeft, dan is het van harte welkom op de VSO vanaf 07.00 uur tot aan
begin lestijd. Je kind heeft ’s middags dan geen NSO.

•

Als je kind alleen ’s middags les heeft, dan is het van harte welkom vanaf einde lestijd tot sluitingstijd
NSO, 18.30 uur. Je kind heeft ’s ochtends dan geen VSO.

•

In beide gevallen geldt uiteraard dat je kind welkom is voor het aantal dagen waarvoor een contract is
afgesloten.

Vanuit het oogpunt om zo min mogelijk verplaatsbewegingen te creëren van kinderen en ouders, is er dus geen
VSO én NSO mogelijk voor kinderen op hun vaste contractuele dagen als deze niet aansluiten op de lestijden van
school. Ook mag Wasko volgens het Protocol geen TSO-diensten verlenen tussen 11 en 20 mei. Daarmee
worden extra contactmomenten en wisselingen voorkomen. Het Protocol geeft aan dat de leerkrachten invulling
moeten geven aan de TSO door middel van lunch in de klas. Neem je normaal gesproken TSO af, dan ontvang je
hiervoor uiteraard tijdens deze aangepaste maatregelen geen factuur.

Indien scholen het Protocol wèl volgen en kinderen dus hele dagen naar school gaan, zijn deze kinderen
aansluitend op deze dagen welkom op de VSO en NSO, ook al zijn dit niet hun vaste contract dagen.
Bijvoorbeeld:

•

Je kind gaat in de periode van 11–20 mei hele dagen naar school op dinsdagen en donderdagen en
heeft normaal gesproken VSO en NSO op maandag en vrijdag. Je kind is dan welkom op de VSO +
NSO op dinsdag en donderdag. De maandag en vrijdag vervalt dan. Op deze wijze wordt het aantal
vervoersbewegingen beperkt en beweegt Wasko maximaal mee met de schooldagen van de kinderen.

•

In geval je kind normaal gesproken maar één dag naar de BSO gaat, dan vragen we je met de
Locatiemanager van Wasko af te stemmen welk van de schooldagen je kind naar de BSO komt.

Roostering en noodopvang
Een aantal Wasko locaties is normaal gesproken niet alle dagen van de week open. Dat zorgt voor een extra
uitdaging voor ons. Indien school op die dagen wel lesgeeft dan moeten we tijdig inventariseren bij ouders of men
wel BSO nodig heeft zodat we kunnen bekijken of we voldoende medewerkers hebben of dat de kinderen

opgevangen kunnen worden op een andere Wasko-locatie.
We hebben daarom de scholen gevraagd ons zo snel mogelijk hun lestijden en groepsindelingen door te geven.
Door tijdig inzicht te hebben kunnen we ook de noodopvang, die gewoon volgens de al bekende afspraken
doorloopt tot 20 mei, goed blijven inrichten. Tijdens schooltijden verleent school noodopvang voor kinderen,
daarna Wasko.
We realiseren ons dat bovenstaande wellicht niet voor iedereen de meest ideale oplossing is. We hopen echter
op je begrip en medewerking. Dit is het maximale wat we kunnen bieden binnen de beperkingen die zijn
opgelegd.
Uiteraard hopen we dat we zo snel mogelijk ook voor de BSO weer volledig open kunnen gaan.
Met vriendelijke groet,
Rogier Vegter
Directeur-bestuurder

