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Beste ouders/verzorgers,
Nu de MR heeft ingestemd met het aanpassen van de pauzetijden, volgt hierbij de toelichting op de
invulling van de TSO voor schooljaar 2019-2020. De opmerkingen, die door ouders gemaakt zijn
tijdens de raadpleging, zijn meegenomen in het besluit.
Begin april 2019 heeft De Boomgaard aangegeven te willen stoppen met het organiseren van de TSO
op De Klarinet. Door dit voldongen feit, zijn wij met het team in overleg gegaan om met een
oplossing te komen voor de opzet van de TSO m.i.v. schooljaar 2019-2020.
Om de rust in de school te bewaren, hebben we het zo kunnen regelen dat alle leerlingen van
dezelfde lunchpauze kunnen genieten. Voor de invulling van de TSO levert SKOL 3 pedagogisch
medewerkers en zijn 3 huidige TSO-medewerkers bereid gevonden om te blijven. Om het aanbod
van sport en spel tijdens de TSO te kunnen continueren, levert Brosports sportcoaches.
De leerkrachten pauzeren van 12:00 tot 12:30 uur of van 12:30 tot 13:00 uur. Zij zullen een kwartier
meedraaien in de TSO. De groepen, van de leerkrachten die pauze hebben, worden overgenomen
door bovenstaande medewerkers.
De pauzes van leerlingen met TSO gaan er zo uit zien:
Onderbouw (groep 1-2):
12:15 uur eten en daarna spelen in de klas (Zij spelen ‘s morgens en ‘s middags lang buiten)
Middenbouw (groep 3-4-5):
12:15 uur naar buiten onder begeleiding van TSO medewerkers en leerkrachten. 12:30 uur naar de
klas om te eten. Wanneer zij klaar zijn met eten, mogen zij nog vrij spelen in de klas. (1x in de week
sporten zij van 12:00-12:30 uur onder begeleiding van een sportcoach)
Bovenbouw (groep 6-7-8):
12:15 uur eten. 12:30 uur naar buiten tot 13:00 uur onder begeleiding van leerkrachten en TSO
medewerkers. De sportcoaches bieden sport aan. De leerlingen hebben een keuze of zij hier aan
meedoen.
Met de continuering van de inzet van de professionals blijven de kosten gelijk. De kosten zijn 150
euro per kind (10 maanden á 15 euro). Aan het begin van het schooljaar ontvangt u bericht hoe wij
deze kosten zullen gaan innen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, maak dan
gerust een afspraak met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Romana v.d. Holst

