
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mei 2020 

 

Beste ouder en/of verzorger, 

 

Per 8 juni gaat het basisonderwijs weer 100% open, gaf premier Rutte gisteravond aan tijdens de persconferentie 

van het kabinet, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. In de week van 1 juni neemt het 

kabinet hier een besluit over. 

 

De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer 

opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract. Er komt dan een einde aan de spagaat voor 

een aantal ouders waarin arbeid, zorg en thuisonderwijs moet worden gecombineerd. 

 

Tot 8 juni volgen we met de BSO, net als vorige en deze week, het schoolregime (klik hier voor eerder 

nieuwsbericht ). Voor de dagopvang en peuteropvang verandert er niets. Deze zijn vanaf 11 mei al volledig open. 

 

Tot 8 juni: inventarisatie - aanmelden 

Is je kind sinds 11 mei naar de BSO geweest, dan gaan we ervan uit dat hij/zij op dezelfde dagen komt. Is je kind 

sinds 11 mei nog niet naar de BSO geweest, of wijzigt het schoolrooster van jouw kind en is dit nog niet bekend 

op de locatie, wil je dit dan doorgeven aan je eigen locatie als hij/zij nu wel komt? Momenteel inventariseren 

locatiemanagers of scholen hun roosters hebben aangepast. Doe dit alsjeblieft zo snel mogelijk omdat het al een 

hele puzzel is. 

 

Mocht je kind onverwachts toch niet naar de BSO komen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de locatie. 

 

Zoals eerder aangegeven:  vanaf 8 juni neem je weer BSO af volgens je contract. 

 

Noodopvang 

De noodopvang voor ouders die werken in de zorg stopt in principe vanaf 8 juni. Dit geldt ook voor de 

noodopvang van kwetsbare kinderen. Mocht je na 8 juni toch behoefte hebben aan extra noodopvang, dan kun je 

dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij de locatiemanager van je locatie. We zullen dan in overleg met de 

gemeente treden. 

 

Na 8 juni: TSO 

De TSO op de scholen zal vanaf 8 juni ook weer door Wasko hervat mogen worden. Vanaf die datum ontvang je 

weer de factuur. Tot 8 juni wordt de TSO door school geregeld. 

 

Compensatieregeling 

https://www.wasko.nl/wp-content/uploads/2020/05/07052020-nieuwsbrief-ouders-herstart-11-mei.pdf


Tot het moment van volledig opengaan van de scholen en de BSO, loopt de compensatieregeling van het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door. Deze regeling zorgt ervoor dat de overheid de eigen 

bijdrage van ouders vergoedt tot het maximale uurtarief. Nu de BSO weer volledig open gaat, stopt deze 

vergoeding. De vergoeding geldt dus voor de periode van 16 maart tot 8 juni. Oftewel: ook al gaat je kind vanaf 

11 mei al weer geheel (Dagopvang) of gedeeltelijk (BSO) naar de kinderopvang, de overheid vergoedt je eigen 

bijdrage (tot het maximale uurtarief) ook voor de periode 11 mei tot 8 juni. Een zeer ruimhartige opstelling van het 

Rijk. 

 

Wasko volgt de richtlijnen vanuit de Branchevereniging en het Rijk en vergoedt het verschil tussen het maximale 

uurtarief en het Wasko uurtarief voor de periode 16 maart tot 11 mei. De uitbetaling vindt plaats op 22 mei. Lees 

hier de nieuwsbrief op onze website. Op deze manier ontvang je dus voor de periode 16 maart – 11 

mei  je gehele eigen bijdrage terug en voor de periode 11 mei – 8 juni het overgrote deel. 

 

Protocollen kinderopvang 

De hygiënemaatregelen van het RIVM en protocollen met voorzorgsmaatregelen blijven ook na 8 juni van kracht. 

Dit geldt ook voor de protocollen ontwikkeld door branchepartijen Kinderopvang. 

 

Trakteren 

Trakteren kan weer op alle opvangsoorten. Wel vragen we je om fabrieksverpakte traktaties te trakteren. Denk 

hierbij aan (gezonde) koeken of bellenblaas, boekjes, stoepkrijt enz. of fruit. Fruit wordt op de locatie gewassen. 

 

Tot slot 

Nogmaals dank voor je begrip en geduld. Het is nog even volhouden met z’n allen. De eindstreep is in zicht. 

Mochten er tijdens de persconferentie van begin juni andere maatregelen worden aangekondigd dan informeren 

we je uiteraard. 
 

Met vriendelijke groet, 

Rogier Vegter 

Directeur-bestuurder 

https://www.wasko.nl/wp-content/uploads/2020/05/19052020-nieuwsbrief-ouders-uitbetaling-compensatieregeling-1.pdf

