Aan: alle ouders/verzorgers van kinderen die overblijven bij Stichting Tussen de Middag

Maastricht, 5 juni 2020

Geachte ouders/verzorgers,
Op 19 mei heeft minister-president Rutte tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat alle
basisscholen vanaf 8 juni zeer waarschijnlijk weer volledig open zullen gaan. Het kabinet hield bij dit
besluit nog wel een slag om de arm om te bezien hoe het coronavirus de daaropvolgende weken zich
verder zou manifesteren. Tijdens de persconferentie van 3 juni jl. werd echter aangegeven dat kinderen
een beperkte rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Kinderen zullen daarom vanaf
maandag 8 juni definitief weer volledige dagen in voltallige groepen naar school gaan.
In navolging van de persconferentie op 19 mei verscheen op 28 mei het protocol ‘volledig openen
basisonderwijs vanaf 8 juni’ vanuit de PO-Raad (Primair Onderwijs Raad). In dit protocol staat o.a. het
volgende beschreven: “Tussenschoolse opvang kan worden aangeboden, ook door externe partijen, mits
de regels van het protocol ‘volledig openen basisonderwijs vanaf 8 juni’ in acht worden genomen”.
Het PO-protocol was een belangrijke stap voor de hervatting van ons tso-aanbod op al onze
overblijfscholen vanaf 8 juni. In het verlengde van dit protocol waren we echter nog afhankelijk rondom
de besluitvorming van alle schoolbesturen. Inmiddels hebben we toestemming van een aantal
schoolbesturen gekregen om de tussenschoolse opvang vanaf 8 juni te hervatten. Het betreft hier om
de volgende scholen: BS de WereldSter (Meerssen, Innovo), BS de Lindegaerd (Meerssen, Innovo), BS
Sint-Pieter (Maastricht, MosaLira) en BS Brede School de Bron (Neerbeek, Kindante). Vanaf maandag 8
juni zullen we op deze scholen de tussenschoolse opvang hervatten.
Op OBS De Kring (Maastricht, kom Leren), OBS Berg (Berg & Terblijt, kom Leren) en BS Heilig Hart
(Sibbe, Innovo) wordt voorlopig tot de zomervakantie het continurooster gehandhaafd. Dat wil zeggen
dat deze scholen de opvang tussen de middag zelf blijven organiseren. Dit is de keuze van de
betreffende schoolbesturen, in overleg met de scholen, en niet van Stichting Tussen de Middag.
Op 8 mei hebben wij u per brief geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen omtrent het coronavirus.
Door de aanhoudende positieve ‘coronacijfers’, het besluit vanuit de PO-Raad en de schoolbesturen om
externen weer toe te laten in de school en de goedkeuring van onze aanvraag van de Tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) regeling ziet de toekomst
van Stichting Tussen de Middag vooralsnog er weer iets rooskleuriger uit.
Op 20 mei heeft het bestuur en de directie van Stichting Tussen de Middag een definitief besluit
genomen inzake de restitutie van de overblijfgelden naar alle ouders. We hadden u graag in de
tussentijd meer duidelijkheid hierover willen geven, dit was echter onmogelijk mede omdat we
afhankelijk waren vanuit de besluitvorming vanuit het kabinet en het verlengde hiervan de PO-Raad en
de verschillende schoolbesturen.
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Het bestuur en de directie van Stichting Tussen de Middag heeft op 20 mei het volgende besluit
genomen omtrent de restitutie van de overblijfgelden:
Alle ouders/verzorgers, waarvan het kind overblijft bij Stichting Tussen de Middag en gebruik
maakt van een structureel overblijfabonnement, ontvangen een restitutie van de overblijfgelden
over de niet afgenomen overblijfmomenten vanaf 16 maart t/m 5 juni 2020.
De restitutie zal op de volgende manieren plaatsvinden:
Ouders/verzorgers die het overblijven betalen via automatische incasso:
•

9e termijn (mei 2020) overblijven – de overblijfgelden van dit termijn zijn niet geïncasseerd via
automatische incasso = 100% restitutie.
De restitutie c.q. het niet in rekening brengen van de overblijfgelden van het 9e termijn (mei)
overblijven komt overeen met de niet afgenomen overblijfmomenten in mei (4 t/m 29 mei).

•

10e termijn (juni 2020) overblijven – de overblijfgelden van dit termijn zal voor 75% worden
gerestitueerd via automatische incasso = 75 % restitutie.
De restitutie c.q. het niet in rekening brengen van 75% van de overblijfgelden van het 10e
termijn (juni) overblijven komt overeen met de niet afgenomen overblijfmomenten in maart
(16 t/m 31 maart), april (2 t/m 17 april) en juni (2 t/m 5 juni).

Ouders/verzorgers die het overblijven hebben voldaan via eenmalige betaling via factuur:
• De restitutie van de overblijfgelden zal worden verrekend op de factuur van de eenmalige
betaling van het overblijven volgend schooljaar, 2020-2021 = 100% + 75% restitutie.
De restitutie van de overblijfgelden komt overeen met de niet afgenomen overblijfmomenten
in maart (16 t/m 31 maart), april (2 t/m 17 april), mei (4 t/m 29 mei) en juni (2 t/m 5 juni).
Voor schoolverlaters van groep 8 in schooljaar 2019-2020 zal het restitutie bedrag begin
schooljaar 2020-2021 worden gecrediteerd naar het bekende rekeningnummer van de
betreffende ouders/verzorgers.
Ouders/verzorgers die het overblijven hebben voldaan/betalen via een betalingsregeling via factuur:
• De restitutie van de overblijfgelden is al verrekend en/of zal nog worden verrekend op de
factuur van de betalingsregeling = 100% + 75% restitutie.
De restitutie van de overblijfgelden komt overeen met de niet afgenomen overblijfmomenten
in maart (16 t/m 31 maart), april (2 t/m 17 april), mei (4 t/m 29 mei) en juni (2 t/m 5 juni).
De resterende 25% van de overblijfgelden van het 10e termijn (juni) overblijven zullen wel worden
geïncasseerd en niet worden gerestitueerd. Dit zijn de resterende overblijfkosten vanaf 8 t/m 30 juni.
Het 11e termijn (juli) zal vervolgens volledig worden geïncasseerd. Ondanks er in het 11e termijn (juli) tot
de zomervakantie gedeeltelijk wordt overgebleven, dient u dit bedrag wel volledig te betalen. Het
structurele overblijfabonnement is namelijk op een vast bedrag per termijn en een gemiddeld aantal
overblijfmomenten per schooljaar gebaseerd.
Een aantal scholen hebben na de meivakantie hun schoolkalender aangepast. Zo zijn er op een aantal
scholen studiedagen komen te vervallen. Uiteraard zullen we hiervoor geen extra structurele
abonnementskosten in rekening brengen.
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Ouders/verzorgers die hun kind reeds hebben ingeschreven of het overblijfcontract hebben gewijzigd
voor het overblijven op BS de WereldSter, BS de Lindegaerd, BS Sint-Pieter of BS Brede School de Bron
met als ingangsdatum vanaf 16 maart of later zullen vanaf 8 juni automatisch worden
ingeschreven/gewijzigd.
Bovenstaande berekening en uitleg is exclusief de meivakantie, feest, studie- en overige vrije dagen in
de periode tussen 16 maart t/m 5 juni. Vakantie, feest, studie- en overige vrije dagen zijn immers al niet
doorberekend in het overblijfabonnement.
Onderstaande uitleg is van toepassing voor alle ouders/verzorgers van OBS De Kring, OBS Berg en BS
Heilig Hart
Voor ouders/verzorgers van kinderen waarvan de school vanaf 8 juni het continurooster handhaaft,
namelijk: OBS De Kring, OBS Berg en BS Heilig Hart. Geldt de bovenstaande uitleg t/m het 9e termijn
(mei) overblijven. De automatische incasso van het 10e termijn (juni) en 11e termijn (juli) overblijven zal
bij deze scholen niet worden uitgevoerd. De restitutie van de overblijfgelden in de periode 16 t/m 31
maart en 2 t/m 17 april zal naar alle ouders/verzorgers worden gecrediteerd. Ouders/verzorgers die het
overblijven hebben voldaan via eenmalige betaling via factuur zal de restitutie in schooljaar 2020-2021
op de factuur worden verrekend. Ouders/verzorgers die het overblijven via een betalingsregeling via
factuur voldoen is de restitutie inmiddels al verrekend en/of zal nog worden verrekend op de
eerstvolgende betalingsregeling factuur.
We vragen u vriendelijk om uw kind voorlopig nog niet uit te schrijven voor het overblijven op OBS De
Kring, OBS Berg of BS Heilig Hart. Dit vooral voor uw eigen gemak en met het oog op de continuïteit
van het overblijven vanaf volgend schooljaar. We zullen namelijk de machtiging en het overblijfcontract
per direct en tijdelijk tot de zomervakantie voorlopig stopzetten. Schoolverlaters van groep 8 worden
na dit schooljaar automatisch uitgeschreven voor het overblijven.
Ouders/verzorgers die hun kind reeds hebben ingeschreven of het overblijfcontract hebben gewijzigd
voor het overblijven op OBS De Kring, OBS Berg of BS Heilig Hart met als ingangsdatum vanaf 16
maart of later zullen automatisch worden ingeschreven/gewijzigd zodra dit mogelijk is.

Houdt u er verder rekening mee dat eventuele verrekeningen en/of correcties in een later stadium nog
kunnen plaatsvinden. Dit betreft voornamelijk voor ouders/verzorgers die de automatische incasso van
het 7e termijn (maart) en 8e termijn (april) reeds hebben gestorneerd. We zullen dit per situatie
bekijken.
U zult vast begrijpen dat deze unieke situatie voor ons als organisatie extra administratie betekent. We
danken u dan ook voor uw begrip, geduld en het vertrouwen.
Heeft u vragen omtrent de restitutie van de overblijfgelden? Neem dan gerust contact met ons op via:
finance@stichtingtussendemiddag.nl. We zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Wij
verzoeken u omtrent de financiële afhandeling geen contact op te nemen met onze
overblijfcoördinatoren, maar uw vraag te e-mailen naar bovenstaand e-mailadres.
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U zult zich vast kunnen voorstellen dat het overblijven, op de scholen waar we vanaf maandag 8 juni
weer kunnen beginnen, er een stuk anders uit zal zien dan voorheen. Zo zullen op de meeste scholen de
overblijftijden korter zijn en groepen worden gesplitst. Dit hebben we in overleg met de school
besloten om een eventueel besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden. Als overblijfteam zijn we,
zoals voorheen, de voltallige duur van het overblijven echter aanwezig. Tijdens het overblijven zullen
alle overblijfmedewerkers zich ook aan de ‘corona-richtlijnen’ moeten houden, denk hierbij o.a. aan
1.5m afstand houden tot elkaar. Om de herstart vanaf 8 juni zo prettig, veilig en soepel mogelijk te
laten verlopen hebben we een TSO-beleid 'ten tijde van corona' opgesteld. In dit TSO-beleid staat alles
beschreven wat de overblijfmedewerkers moeten weten tot het overblijven in ‘het nieuwe normaal’ op
iedere school. U vindt dit TSO-beleid en de aangepaste overblijftijden per school op de homepagina
van de website van Stichting Tussen de Middag: www.stichtingtussendemiddag.nl. Heeft u een
specifieke vraag omtrent het aangepaste overblijven of het TSO-beleid? Neem dan gerust contact op
met de overblijfcoördinator van uw school.
In het protocol van de PO-Raad wordt aangegeven dat het de voorkeur heeft om kinderen tussen de
middag op school te houden om te eten en over te laten blijven. Dit om de haal- en brengbewegingen
zoveel mogelijk te beperken. Alle scholen volgen zeer waarschijnlijk dit advies. Ouders/verzorgers
hebben echter de keuze om kinderen niet over te laten blijven, indien voorheen geen gebruikt werd
gemaakt van de tussenschoolse opvang bij Stichting Tussen de Middag. Bij afname van het overblijven
via een structureel abonnement of incidentele afname zullen de gebruikelijke kosten in rekening
worden gebracht.
Namens alle medewerkers, de directie en het bestuur van Stichting Tussen de Middag willen wij alle
ouders/verzorgers ontzettend bedanken voor alle steun en begrip die we de afgelopen maanden
hebben ontvangen. We kunnen niet wachten om voor alle kinderen tussen de middag weer klaar te
staan!

Met vriendelijke groet,
Stichting Tussen de Middag

R. van de Winkel

J. Noordijk

F. van Kruining

S. van de Winkel

Directeur

Bestuur - Voorzitter

Bestuur - Secretaris

Bestuur - Penningmeester
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