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Aan alle ouders 
 
We hebben (allemaal) een vreemd Corona-jaar achter rug. Dit had uiteraard ook 
effect op de TSO: meehelpen tijdens de noodopvang, aangepaste werkwijzen, een 
teruggave van het abonnement voor degene die dat wilde.  
 
De professionalisering van de TSO deBoomhut die wij voorstaan hebben we 
doorgezet. De werkdruk voor leerkrachten tijdens de TSO te verlagen en een prettig 
overblijfklimaat voor de kinderen.  
 

Highlights 2020-2021 
We kijken terug op het bewogen afgelopen TSO-jaar. De highlights zijn:  
- Speelgoed aangeschaft. Wederom heeft elke klas 2 maal per schooljaar een 

eigen budget gekregen om (onder begeleiding) zelf speelgoed uit te zoeken. Het 
gaat om spelletjes voor binnen en om buitenspeelgoed. K’NEX was in veel klassen 
populair. Maar bijvoorbeeld ook technisch speelgoed, een robot en een 3D 
printer zijn aangeschaft. 

- Pedagogische ondersteuning tijden het buiten spelen. De samenwerking met de 
SKAR is beëindigd. De reden hiervoor is dat wij de SKAR met het door ons 
gewenste profiel (een mix van pedagogisch medewerker en teamleider) 
overvragen.  

- Ondersteuning door TSO-ers bij de noodopvang. Enkele medewerkers 
ondersteunden incidenteel bij de noodopvang. 

- Teruggave abonnementsgeld vanwege Corona. Het TSO-abonnement tijdens de 
thuislessen kon teruggevraagd worden. Voor 22% van de kinderen hebben we dit 
verzoek ontvangen. Dit komt neer op €2093.  

- Pedagogisch trainingsprogramma voor de TSO-medewerkers opgeschort 
(vanwege de onzekerheden rondom Corona). Wel hebben we de cursus kinder 
EHBO van het Rode Kruis gedaan.  

- Voor beide pleinen hebben wij een financiële bijdrage gedaan. Voor de 
Bernhardlaan is een kustgrasveld voor de hockeyers aangelegd.  
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Wat hebben we gedaan 
Hieronder benoemen we de concrete acties die we hebben uitgevoerd. We noemen 
de nieuwe werkwijze met onze vrijwilligers en de nieuwe werkwijze op de financiën.  
 
Onze vrijwilligers 
- De sfeer onder de TSO-vrijwilligers is erg goed. We hebben veel voor elkaar over. 
- De werkwijze voor de medewerker is nog steeds: eerst eten in de klas (zonder 

leerkracht), daarna spelen op het plein. Ze werken met de TSO-appgroep om 
vervanging te organiseren (tijdige) ziekmelding/ verhindering.  

- De TSO medewerker die is gaan werken (in het buitenland) hebben we een 
positief getuigschrift meegegeven! Zo kan de TSO een springplank naar betaald 
werk zijn.  

- We constateren geen verloop onder de TSO medewerkers. De bezetting voor 
beide locaties was voldoende.  

- Net als vorig jaar hebben we van 1 medewerker afscheid genomen omdat we niet 
konden vertrouwen op aanwezigheidsafspraken.  

- Informatievoorziening en teambuilding: tweemaal hebben we met alle 
medewerkers na de TSO-tijd, mét soep en andere zelfgemaakte gerechten, een 
gezellige en geslaagde middag gemaakt.  

 
Financiën  
- Vanwege Corona vallen de volgende begrootte activiteiten lager uit: het 

trainingsprogramma voor de TSO medewerkers en de personeelskosten.   
- Ook dit jaar hebben we de samenwerking met Flores onderwijs actief opgezocht 

op het gebied van financiële controle en advies. 
- We voeren ‘streng beleid, zacht maatwerk’ op niet betalers.  

o Het aantal niet-betalers is (weer) gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. 
De reden is kan de Corona-restitutie zijn.  

o Met herinneringen en telefoontjes sporen we niet-betalers aan te betalen. 
Constateren we (samen de directie van OBS De Boomhut) dat er 
sociaaleconomische redenen of anderszins aanwijzingen zijn, dan gaan we 
over op ‘zacht maatwerk’. Zo niet, dan worden de ouder(s)/ verzorger(s) 
om 12 uur gebeld dat kind/ kinderen opgehaald kunnen worden. 

 

Bestuur 
- Als bestuur overleggen we om de 6 a 8 weken (op locatie Boomhut of thuis, 

tijdens de Coronamaatregelen op afstand). De agenda varieert van operationele 
zaken tot beleid en strategie.  

- De samenwerking met de SKAR is opgezegd. Redenen: 
o We zoeken een intensieve samenwerkingspartner op de ontwikkeling van 

de pedagogische invulling (organisatie, training, teamleider). Met dit 
profiel overvragen we SKAR.  

o SKAR krijgt de rol van teamleider niet ingevuld (was ook onze voornaamste 
terugkoppeling na het eerste jaar). Ze leveren een TSO medewerker+. 

o We vanwege de langdurige afwezigheid van SKAR (vanwege corona) 
hebben gemerkt dat onze dienstverlening tenminste van gelijk niveau is 
(omdat onze Teamleider beide locaties waarneemt en proactief op 
verbeteringen stuurt). 

o Daarom kunnen wij het bedrag dat we (zouden) besteden aan deze 
pedagogische invulling niet verantwoorden. 

- We zoeken actief naar nieuwe TSO medewerkers. Sommigen hebben een 
(andere) baan gevonden. We adverteren op sociale media, bespreken het in ons 
netwerk, hangen flyers op in de buurt, helaas met onvoldoende resultaat. Omdat 
het vinden van vrijwilligers moeizaam gaat moeten we soms (helaas) een beroep 
doen op docenten om bij een klas tijdens de lunch te zijn.  

- Er is een vacature voor het bestuur. Via de nieuwsbrief en via Social Schools 
hebben we oproepen gedaan. De taken voor de vacante plek, hoewel formeel 
secretaris, vullen we in de praktijk in op basis van ieders wensen en kwaliteiten.  

 
Het bestuur bestond uit de leden: 
Voorzitter:  Maarten van der Weg 
Secretaris:  Vacant 
Penningmeester:  Jeroen Reussing 
 
Relevante documenten 
- Het huishoudelijk reglement 
- Digitale aanmelding 
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Financieel overzicht 
 
Zoals blijkt uit de winst-en-verliesrekening bedraagt het resultaat over 2020-2021 
€47.754 (vorig jaar 11.063,46).  
 
Het overzicht hieronder toont de winst-en-verliesrekening 2020-2021 met de 
begroting 2020-2021 ernaast. Inkomsten (ouderbijdrage) en kosten zijn uitgedrukt in 
euro's en in een percentage van de omzet.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het resultaat over 2020-2021 is hoger dan vooraf begroot. Voornaamste reden is de 
lagere personeelskosten en het niet uitzetten van het trainingsprogramma. Beide 
vanwege corona. Een voorstel tot bestemming van het resultaat 2020-2021 staat in 
de bijlage (II).  
 
De ouderbijdrage is na correctie vorderingen oninbaar (Bijlage I) nagenoeg gelijk aan 
het begrootte bedrag. Hieronder staat de toelichting van meest afwijkende posten 
(>€1000).  
   
SKAR:   minder dan voorzien: corona + 1 persoon ipv 2 per dag 
Vrijwilligers:  minder dan voorzien: corona   
Trainingsprogramma: alleen kinder-ehbo gedaan 
Schoolplein Bernardlaan: minder dan voorzien, wel kunstgrasveld (zie tekstvak) 
Creatieve oprijsvraag:  niet opgestart 
Lief & leed:  minder dan voorzien 
Klanttevredenheid: niet opgestart 
Tegemoetkoming Gelrepas: kosten zijn boekhoudkundig opgenomen in de 

abonnementsgelden (post komt ook niet terug op de 
begroting) 

 
 

Winst en verliesrekening 2020-2021
Verschil

€ % € % €
Inkomsten
Abonnementsgelden 54.427                                       100% 55.579,00            100% -1.152                

Totaal inkomsten 54.427                         55.579,00            -1.152                

Uitgaven
TSO krachten -                     
Teamleider 3.080                                          6% 4.000                   7% -920                   
SKAR 1.378                                          3% 4.800                   9% -3.422                
Vrijwilligers 23.722                                       44% 28.000                 50% -4.278                
Administrateur 150                                              0% 1.700                   3% -1.550                
Compensatie kinderen bestuur 308                                              1% 400                      1% -92                     
Proles (software financieel beheer) 1.283                                          2% 2.000                   4% -717                   
Trainingsprogramma 825                                              2% 10.000                 18% -9.175                
Speelmateriaal (binnen en buiten) 6.124                                          11% 5.000                   9% 1.124                 
Schoolplein Bernardlaan 6.864                                          13% 8.000                   14% -1.136                
Stichting (leges, bancaire kosten, pc administrateur etc.) 484                                              1% 1.000                   2% -516                   
Creatieve prijsvraag -                                                0% 4.000                   7% -4.000                
Extern advies (o.a. communicatie) 908                                              2% 500                      1% 408                    
Lief & leed 187                                              0% 1.500                   3% -1.313                
Klanttevredenheidsonderzoek + analyse -                                                0% 1.500                   3% -1.500                
VOG vergoedingen vrijwillige overblijfkrachten 248                                              0% 500                      1% -252                   
Terugbetaling TSO gelden aan vrijwillige overblijfkrachten -                                                0% 100                      0% -100                   
Onvoorzien -                                                0% 1.000                   2% -1.000                
Totaal uitgaven 45.561                         74.000                 -28.439              

Resultaat 8.866                           -18.421                27.287               

Reserve 38.887                         38.871                 
Reserve na resultaat (reserve + resultaat) 47.754                         20.450                 

Gerealiseerd 2020-2021 Begroot 2020-2021

Kunstgrasveld voor Hockey (Bernhardlaan) 
- Maximaal duurzaam. Het kunstgras is volledig gemaakt van gerecycled materiaal (geen 

‘virgin’ materiaal). Na levensduur wordt het gras teruggewonnen voor hergebruik. De 
onderlaag (de demping) is deels van gerecycled materiaal, en bij einde levensduur 
volledig recyclebaar. 

- De korreltjes die we kennen uit de media: die passen we hier niet toe. Het gras is 
verzwaard met kwartszand, niet met de beruchte korreltjes. 
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Jaarrekening 
 
De financiële positie van stichting TSO deBoomhut staat hieronder. Vergelijkende 
cijfers ontbreken, aangezien dit het eerste verslagjaar betreft. Hieronder staat de 
opstelling van de balans per 31 augustus 2021:  
 

 
 
 

Contactinformatie 
 
tso.obsdeboomhut@floresonderwijs.nl  

Balans jaarrekening 2020-2021

01-09-2020 31-08-2021
Activa
Vorderingen (openstaande betalingen ouders) -                         
Vorderingen oninbaar -                         
Andere nog te ontvangen bedragen -                         

Totaal vorderingen -                         -                         

Liquide middelen 38.887,36            47.753,63            

Totaal Activa 38.887,36            47.753,63            

Passiva
Eigen vermogen 38.887,36            47.753,63            

Nog te ontvangen facturen -                         
Nog te betalen bedragen -                         

Totaal schulden -                         -                         

Totaal Passiva 38.887,36            47.753,63            
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Bijlage 1: Voorstel kwijtschelding 
 
Een deel van de ouderbijdrage die als opbrengst verantwoord is over 2020-2021 zal 
niet meer worden geïncasseerd. De analyse van de onderliggende vorderingen geeft 
weer dat het onwaarschijnlijk is dat deze bedragen zullen worden voldaan door de 
desbetreffende ouders.  
 
Door middel van dit voorstel vraagt het bestuur van de Stichting TSO deBoomhut 
toestemming aan de MR van de OBS De Boomhut om een bedrag van €2.200,00. Dit 
is een halvering van het bedrag van vorig jaar. (Vorig jaar: €4.320,00).  
 

Bijlage 2: Voorstel tot bestemming resultaat 
 
Het resultaat over 2020-2021 dat resteert nadat alle kosten in mindering zijn 
gebracht op de in rekening gebrachte ouderbijdragen is toegevoegd aan het eigen 
vermogen.  
 
Met dit voorstel vraagt het bestuur van de Stichting TSO deBoomhut toestemming 
aan de MR van de OBS De Boomhut om een bedrag van 47.753,63 (vorig jaar 
€38.871,22), te bestemmen aan de kwaliteit van de dienstverlening die in 2021-2022 
gerealiseerd wordt. Hiertoe vragen we akkoord op naaststaande begroting 2021-
2022. 
 
De invulling van de posten ‘Ontwikkeling pedagogisch trainingsprogramma’ doen we 
in samenspraak en na akkoord van de MR met een Plan van Aanpak.  
 

 

Begroting 2021-2022

INKOMSTEN
Abonnementsgelden 54.420€           

Totaal inkomsten 54.420€           

UITGAVEN
TSO krachten
    Teamleider 4.000€             
    Vrijwilligers 28.000€           
    Administrateur 1.700€             
    Compensatie kinderen bestuur 400€                
Proles (software financieel beheer) 2.000€             
Ontwikkeling pedagogisch trainingsprogramma 12.000€           
Speelmateriaal (binnen en buiten) 7.000€             
Schoolplein Bernardlaan (stalling) 4.000€             
Voetbalveld Bernhardlaan 8.000€             
Schoolplein Julianalaan 4.000€             
Creatieve prijsvraag 4.000€             
Stichting (leges, bancaire kosten, pc administrateur etc.) 1.000€             
Extern advies (o.a. communicatie) 500€                
Lief & leed 1.500€             
Klanttevredenheidsonderzoek + analyse 1.500€             
VOG vergoedingen vrijwillige overblijfkrachten 500€                
Terugbetaling TSO gelden aan vrijwillige overblijfkrachten 100€                
Onvoorzien 1.000€             
Totaal uitgaven 81.200€           

In kas eind schooljaar 2021-2022 -26.780€          
Reserves 47.754€           
Saldo 31-07-2022 20.974€           


