
 

Ouderbijdrage tussenschoolse opvang per 1 januari 2022 
 

Aanleiding  
Vorig jaar (2020) heeft De School tijdelijk haar deuren moeten sluiten vanwege de Covid-19 

pandemie. Door de sluiting zijn er tijdelijk minder kosten gemaakt voor de tussenschoolse opvang 

(tso). Dit heeft ervoor gezorgd dat de ouderbijdrage tussenschoolse opvang in mei 2020 werd 

verrekend met ouders. Uit deze laatste financiële gegevens is gebleken dat de kosten die bij ouders 

in rekening worden gebracht lager liggen dan de daadwerkelijke kosten die worden gemaakt voor de 

tso. De kosten bestaan uit begeleiding leerkrachten en de boodschappen die wekelijks bij de 

biologische groothandel Udea worden besteld.  

De ouderbijdragen voor tso zijn sinds 2014 niet verhoogd, terwijl de uitgaven hoger zijn geworden. 

Dit komt doordat boodschappen duurder zijn geworden (prijzen zijn geïndexeerd) en ook de 

personele lasten met de nieuwe CAO zijn verhoogd (14% + indexatie). In dit voorstel wordt het tso 

bedrag nader bekeken, opnieuw berekend en wordt er een aangepaste tso bijdrage voorgesteld.  

 

Inleiding 
Alle leerlingen eten & drinken rond 10 uur op school en vrijwel alle kinderen brengen de lunchpauze 

door op school. Kinderen die na 14.00 op school zijn, krijgen op een derde moment eten & drinken 

aangeboden. Voor de kosten van eten & drinken en de begeleiding tijdens de lunchpauze betalen 

ouders een bijdrage van €565 per jaar, dit is €3,- per dag, en dit wordt in 12 gelijke maandtermijnen 

betaald. Deze bijdrage wordt genoemd ‘ouderbijdrage voor tussenschoolse opvang’. In deze notitie 

wordt uiteengezet wat hieronder wordt verstaan, welke kosten hiermee zijn gemoeid en wat de 

hoogte van de bijdrage van ouders wordt.  

 

Visie De School (eten & drinken, begeleiding, collectiviteit en administratie)  
De school verzorgt al het eten & drinken. De begeleiding tijdens pauzes en maaltijden wordt verzorgd 

door eigen leerkrachten en onderwijsassistenten, ook gedurende de lunchpauze van een uur die niet 

als onderwijstijd wordt beschouwd. Dit vloeit voort uit onze visie, missie en doelstelling. ‘Respect 

voor jezelf, de ander en het andere’ geven wij onder meer vorm door te kiezen voor 

voedingsmiddelen van biologische kwaliteit, maaltijden gezamenlijk te gebruiken, hierbij aandacht te 

hebben voor elkaar en de organisatie van die momenten en gezamenlijk buiten spelen met oog voor 

beweging en niet- competitief spel. ‘De School vormt een sociocratische samenleving’ krijgt 

betekenis door een zekere collectiviteitsgedachte en daarvan afgeleide zorg voor elkaar. Kenmerk 

hiervan zijn de ‘keuzes op hoofdlijnen’ die we ouders bieden: basis- of totaalpakket en wel/ geen 

tussenschoolse opvang. Is er voor een voorziening gekozen, dan kan daar naar behoefte gebruik van 

worden gemaakt en is er geen rechtstreekse relatie tussen de hoeveelheid gebruik en de in rekening 

gebrachte kosten (zo we tellen geen botterhammen). Bijkomend voordeel hiervan is beperking van 

administratie en daarmee verband houdende tijd en kosten. Overigens is het niet toegestaan om zelf 

eten en drinken mee naar school te nemen. Dit vloeit voort uit de visie (gezamenlijkheid, 

gezondheid). In geval van dieet van een leerling, geven ouders dit door aan de school en schaft 

school de benodigde producten aan (tenzij er sprake is van een zeer specifiek dieet waarvan de 

producten niet te koop zijn bij onze leverancier(s)). Dit betekent dat iedereen die op school luncht de 



 
tso bijdrage voldoet.  

 

Wat valt er onder ‘tussenschoolse opvang’ 
Onder de noemer tussenschoolse opvang biedt De School: 

- ’s morgens fruit of een snack & drinken;  
- tussen de middag een lunch, bestaande uit een wisselend assortiment brood, beleg, zuivel- 

en vruchtdranken begeleid door eigen leerkrachten en onderwijsassistenten;  
- tussen de middag buiten spelen, begeleid door eigen leerkrachten en onderwijsassistenten; 
- tijdens excursies lunchpakketten en tussendoortjes;  
- tijdens vieringen (warme) maaltijden;  
- bij verjaardagen traktaties (zie het traktatiebeleid); 

Het assortiment eten & drinken varieert en is van biologische kwaliteit. Het 10 uurtje wordt gebruikt 

onder begeleiding van de eigen leerkracht. De begeleiding in de lunchpauze wordt verzorgd door alle 

medewerkers die via het werkrooster worden ingezet. De lunchpauze duurt van 12 tot 13 uur. In dit 

uur wordt er ongeveer 20 minuten geluncht en 40 minuten buiten gespeeld. Binnen en buiten zijn 

twee medewerkers aanwezig. 

Voor excursies worden vooraf lunchpakketten gemaakt door leerkrachten en/of leerlingen. Bij 

vieringen worden soms maaltijden bereid en genuttigd (bijvoorbeeld met Pasen en Kerst).  

Onderdeel van ons traktatiebeleid is de mogelijkheid dat de leerkracht/ onderwijsassistent en de 

leerling samen de traktatie maken.  

 

Basis- en totaalpakket 
Leerlingen in het totaalpakket krijgen na 14.00 uur een derde moment eten & drinken aangeboden. 

Daarnaast kunnen deze leerlingen meer dan 188 dagen per schooljaar de school bezoeken.  

 

Schoolfinanciën en totstandkoming hoogte ouderbijdrage tussenschoolse opvang.  
Om de hoogte van de bijdrage voor tussenschoolse opvang te kunnen bepalen is het relevant om op 

hoofdlijnen een beeld te hebben van de geldstromen van de gehele school. De School is één 

organisatie voor basis- en totaalpakketleerlingen en tevens voor onderwijs en opvang. Eén 

organisatie betekent onder meer één team, één directie, één lokaal bestuur, één inkoop en één 

begroting. De inkomsten van De School komen uit twee hoofdbronnen: de lumpsumfinanciering van 

de overheid voor het basisschoolgedeelte (=publiek geld) en de ouderbijdragen voor buitenschoolse 

opvang voor het totaalpakket (=privaat geld). De School dient zich zowel publiek als privaat te 

verantwoorden over de bestedingen van middelen en doet dit aan de Onderwijsinspectie, de GGD- 

inspectie, accountants en ouders.  

Voor tussenschoolse opvang betalen ouders een bijdrage die bedoeld is voor de eerder genoemde 

diensten op gemiddeld 188 dagen per jaar, dus voor het basispakketdeel. In de ouderbijdragen voor 

buitenschoolse opvang zit een bedrag verweven voor dezelfde diensten op de overige schooldagen 

en na 14.00 uur.  

Aan de gekozen vormgeving van onze visie (eten & drinken en begeleiding) zijn kosten verbonden. 

Ouders dragen hieraan bij via de bijdrage voor tussenschoolse opvang (tso) en de buitenschoolse 

opvang (bso). De bijdrage voor tussenschoolse opvang hoeft niet kostendekkend te zijn; uit het 

beleid vloeit voort dat een deel van de kosten betaald wordt uit de lumpsumfinanciering. 



 
Vanzelfsprekend moet deze besteding wel verantwoord en onderbouwd worden.  

 

Kosten en bijdrage tussenschoolse opvang 
De kosten van de tussenschoolse opvang worden bepaald door de kosten van inkoop van 

levensmiddelen, de loonkosten van de leerkrachten en onderwijsassistenten die de begeleiding 

verzorgen en de benodigde materiële voorzieningen (keuken, apparatuur, servies e.d.). Doordat we 

een geïntegreerde organisatie zijn (zie hiervoor), is het niet mogelijk de genoemde kosten precies toe 

te rekenen aan basis- en totaalpakket. Er kan wel gebruik worden gemaakt van de kerngetallen uit 

2019 & 2020:  

• Totaal aantal leerlingen 88 
• Aantal basispakketleerlingen 9 
• Aantal totaalpakketleerlingen 79 

• Gemiddeld aantal uren op school: 

- basispakket 940 

- totaalpakket    1102 

(dit is het gemiddelde totaalpakketleerlingen uit de midden- en bovenbouw op school 

doorbrengen; onderbouwleerlingen worden bij het gemiddelde buiten beschouwing gelaten, 

omdat vier- en vijfjarigen wettelijk minder uren onderwijs mogen volgen en meerekenen dus 

een vertekend beeld zou geven).  
• Percentage dat alleen ten laste komt van totaalpakket:  

88 ll x 940 uur    = 82.720 

79 ll x 160 uur          = 12.640 

totaal     = 101.360 

12% van het gebruik komt dus uitsluitend ten laste van totaalpakketleerlingen. 

• De keuken en materialen worden naast voor lunch en vieringen ook gebruikt voor extra 

lessen na 14.00 (totaalpakket). Een exacte verhouding is niet te geven, maar 50 – 50 is 

redelijk.  

De uitgaven ten laste van de tussenschoolse opvang in 2019/2020 bedroegen:  

Kosten Berekening Bedrag 

Inkoop 
levensmiddelen 

uit journaalposten en jaarrekening €77.434 
 55% komt ten laste van tso 

€42.517 

Loon lunchpauze 1 uur, 4 medewerkers, gem. loonkosten per uur 
€40, aantal schooldagen basispakket 188: 
4 x 1 x 40 = 160 x 188 

 

€30.080 

Keuken en 
materialen 

Keuken (Ikea) €14.732,30 
Installatie keuken (Blue Gum) €2.870,80 
Electra/water e.d. keuken (WAM) € 6.868,93 
Totaal keuken €24.472,03 
Afschrijving in 10 jaar 
50% komt ten laste van tso 
Uitgaven aan materialen zijn niet meer te herleiden  

€1.224,00 

Administratie Minimaal 2% van het geïncasseerde bedrag (€33.000), oninbaar 
geschat op 5% kosten incassotrajecten buiten beschouwing gelaten 
(totaal dus 7% van €33.000)  

€2.310,00 

Totale kosten   €76.131 

 



 
De inkomsten uit ouderbijdrage tussenschoolse opvang 2019/2020 bedroegen:  

Berekening Bedrag 

Gemiddeld 88 leerlingen in 2020 (1-10-2019: 87, 1-10-2020: 88) x 
€565 per jaar 
 

€49.720 

 

In 2019/2020 is dus een bedrag van €26.411 uit de algemene middelen besteed aan tussenschoolse 

opvang.  

 

Ouderbijdrage tussenschoolse opvang De School en andere scholen 
De ouderbijdrage voor tussenschoolse opvang De School wordt €660 per jaar, dit is €3,51 per dag Het 

bedrag per dag hangt af van het aantal schooldagen per jaar. Uitgaande van 5 onderwijsuren per dag 

en 940 onderwijsuren per jaar is het aantal schooldagen gemiddeld 180.] 

De hoogte van de ouderbijdragen op andere scholen varieert sterk en ligt tussen €1,50 en €4,00 per 

dag exclusief eten & drinken. De variatie hangt samen met de duur van de pauze en de soort 

begeleiding (vrijwilligers, ouders, pedagogisch medewerkers of leerkrachten).  

 

Kosten en bijdrage tussenschoolse opvang 
De ouderbijdrage voor tussenschoolse opvang wordt per 01-01-2022 verhoogd van €3 per dag naar 

€3,51 per dag. Omgerekend naar maand- en jaarbedragen gaat het om een verhoging per maand van 

€47,08 naar €55 en per jaar van €565 naar €660. 

De inkomsten uit ouderbijdrage tussenschoolse opvang 01-08-2021 bedragen: 

Berekening Bedrag 

Gemiddeld 88 leerlingen in 2020 (1-10-2019: 87, 1-10-2020: 88) x 
€660 per jaar 
 

€58.080 

 

Per 01-01-2022 wordt dus een bedrag van €16.731 uit de algemene middelen besteed aan 

tussenschoolse opvang. 

Het besluit is genomen door de topkring op 4-10-2021. Voorafgaande is het onderwerp besproken in 

de ouderschoolkring (29-04-2021).  

Bij dit besluit zijn diverse argumenten in ogenschouw genomen, waaronder deze: 

• Het gezamenlijke en gezond eten en buitenspelen onder professionele begeleiding wordt 

door iedereen (ouders, leerlingen, medewerkers en leiding) als buitengewoon waardevol 

beschouwd.  

• Iedereen vindt het belangrijk dat alle kinderen aan deze activiteiten mee kunnen doen. Het is 

belangrijk dat de hoogte van de bijdrage zo min mogelijk een belemmering vormt voor 

ouders om hun kind hieraan te laten deelnemen. Hierbij wordt er rekening mee gehouden 

dat kosten voor tussenschoolse opvang niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, 

belastingaftrek dan wel kwijtschelding door school. 



 
• De kosten betreffen feitelijk kosten en in vergelijking met andere scholen is de ouderbijdrage 

aan de lage kant.   

• De bijdrage is sinds augustus 2014 niet verhoogd.  

• Het verschil tussen kosten en inkomsten dient verkleind te worden. Hoewel de besteding in 

lijn is met onze visie, missie en doelstelling dient ook gezien te worden dat het verschil wordt 

betaald uit middelen die voor andere zaken zin bedoeld (bijvoorbeeld leermiddelen, scholing 

personeel, schoonmaak, inrichting, ict). 

 

Besluit topkring d.d. 4 oktober 2021 
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