4 juni 2020
Beste ouder en/of verzorger,

We gaven het al eerder aan. De BSO gaat vanaf 8 juni weer volledig open. Scholen kunnen weer terug naar
reguliere schooltijden en de kinderen kunnen vanaf dan weer op hun reguliere dagen op de BSO terecht. Daarom
zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het protocol heropening kinderopvang. Zo is aanvullende
informatie opgenomen met betrekking tot de volledige openstelling van de buitenschoolse opvang (BSO) en zijn
er wijzigingen aangebracht in het testbeleid. Klik hier voor het protocol heropening kinderopvang.
Ook de Tussenschoolse opvang (TSO) gaat weer opstarten. De noodopvang stopt vanaf 8 juni. Het protocol voor
het volledig openstellen van de basisscholen is gebaseerd op het advies van het Outbreak Management Team
(OMT) en is hier beschikbaar. Klik voor veel gestelde vragen hier.
Aansluiting school/BSO
Het uitgangspunt van het Ministerie van OCW en van de PO-Raad is dat scholen weer terug gaan naar de
reguliere lestijden van vóór 16 maart. Een aantal scholen geeft aan voor de komende periode aangepaste
schooltijden, bijvoorbeeld een continurooster aan te houden. Je wordt hierover geïnformeerd door de school zelf.
Als de basisschool kiest voor aangepaste schooltijden en de BSO kan hier niet op aansluiten, dan heeft de school
de verantwoordelijkheid om de tijd te overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere BSO-tijd.
Mocht je hierover vragen hebben dan kun je terecht op school. Uiteraard probeert Wasko om van haar kant voor
eventueel benodigde aansluiting te zorgen, maar zij is daarvoor echter afhankelijk van de beschikbaarheid van
BSO-medewerkers. Zij hebben veelal andere verplichtingen buiten hun vaste BSO-werktijden om.
1,5 meter en andere RIVM richtlijnen
De algemene RIVM-richtlijnen blijven van kracht. Ook de 1,5 meter regel tussen medewerkers/volwassenen
onderling en de kinderen blijft onveranderd.

•
•
•

Tussen kinderen 1,5 m: niet noodzakelijk.
Tussen Wasko-medewerker en/of andere volwassene en kind: preventief zo veel mogelijk 1,5 m afstand.
Tussen volwassenen; altijd 1,5 m afstand.

We vragen je zo veel als mogelijk alleen je kind op te halen om zoveel mogelijk contacten te beperken. De
richtlijnen zoals deze op de posters op de locaties vermeld staan blijven gelden.

Vrijwilligers/stagiaires
Met ingang van 8 juni is er ook weer ruimte om vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de
TSO/school uitvoeren, weer aanwezig te laten zijn. Dit geldt voor alle vrijwilligers dus ook op de dagopvang,
peuterspeelgroep en BSO. Op hen zijn dezelfde regels van toepassing als op de medewerkers. Stagiaires
kunnen ook, in afstemming met hun opleider en werkbegeleider, weer aanwezig zijn in de school en/of
kinderopvang.
Compensatieregeling overheid voor eigen bijdrage ouders
Heb je gedurende de sluiting van de kinderopvang onze facturen doorbetaald én ontvang je
kinderopvangtoeslag? Dan kom je in aanmerking voor vergoeding (compensatie) door de overheid. De uitvoering
van deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage tot
het maximum uurtarief vergoed. Wasko heeft het verschil tussen het maximum uurtarief en het Wasko-tarief op
22 mei terugbetaald.
Heb je recht op een vergoeding, dan ontvang je eind juni een brief van de Sociale Verzekerings Bank (SVB)
waarin staat dat je de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangt op jouw rekening. Wil je meer informatie over de
hoogte en de berekening van het bedrag, log dan in op de website van SVB met je DigiD. Dit kan vanaf 20 juni
a.s. Later wordt nog een 088 nummer beschikbaar gesteld voor vragen die je niet kunt terugvinden op de website.
Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang vind je informatie over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt
berekend, een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden, en wat je kunt doen als je het niet eens bent
met het bedrag. In geval van vragen over de overheidsvergoeding, kijk op de SVB-website.
Belangrijk: aangeven van aanwezigheid kind tijdens zomervakantie
In verband met de strikte Coronarichtlijnen van de overheid is het extra belangrijk dat Wasko tijdig en exact weet
welke dagen jouw kind aanwezig is tijdens de zomervakantieperiode. We willen je dan ook vragen om uiterlijk op
22 juni door te geven aan jouw opvanglocatie op welke dagen jouw kind aanwezig zal zijn in de vakantieperiode
van 20 juli t/m 28 augustus. Dit maakt het onder meer mogelijk dat wij voor het aantal aangemelde kinderen aan
alle richtlijnen kunnen voldoen en superleuke activiteiten en uitstapjes voor de aangemelde kinderen kunnen
plannen, binnen alle gestelde beperkingen. Zonder aanmelding kunnen we geen rekening met hen houden.
Tot slot
Nogmaals willen we je hartelijk danken voor je begrip, geduld én samenwerking. Het is geen gemakkelijke tijd
geweest en we zijn er nog niet. Zoals Mark Rutte al aangaf tijdens de persconferentie van 27 mei jl.: “Het is dan
ook van belang om je vooral te houden aan de algemene regels en zelf na te blijven denken.”
We gaan ervan uit dat jullie uitkijken naar de komende, relatief normale, periode van dagopvang, PSG en BSO en
hopen dat jullie en jullie kinderen gaan genieten van het oude vertrouwde ritme. Wij gaan dat in ieder geval zéker
doen.
Met vriendelijke groet,
Rogier Vegter
Directeur-bestuurder

