
                                                                                                               

Resultaten enquête Tussen Schoolse Opvang (TSO)  

ENQUÊTE BEËINDIGD. 
Beste ouders en verzorgers, 
 
In december heeft u een enquête ontvangen met vragen over de Tussen Schoolse Opvang 
(TSO) die voor onze school verzorgd wordt door de TSO-vereniging OBS Branding, onder leiding 
van mevrouw Denise de Jong. Zoals beloofd willen we u middels dit schrijven op de hoogte 
brengen van de resultaten van deze enquête. 
 
Onze school telt 168 gezinnen. In totaal zijn er 60 ingevulde enquêteformulieren binnen 
gekomen. Dit houdt in dat van alle gezinnen 36% het formulier heeft ingevuld. Als we kijken 
naar de gezinnen die gebruik maken van de TSO is het aandeel 69%. 
 
De ingevulde formulieren geven het volgende beeld: 

 Er wordt door veel kinderen gebruik gemaakt van de TSO, vaak meerdere keren per 
week. Het merendeel van de ouders is over het algemeen tevreden over de TSO, maar 
wat belangrijker is, bijna alle kinderen hebben het redelijk tot goed naar de zin bij de 
TSO. 

 Als we kijken naar de algehele administratie en communicatie rondom de TSO dan zijn 
daar zeker verbeterpunten. Het aan- en afmelden gaat over het algemeen goed via de 
app. De financiële administratie houdt echter te wensen over. Veel ouders (62%) vinden 
de app onduidelijk op dit gebied en geven aan dat er geen duidelijk en up-to-date 
financieel overzicht is. Daarnaast vindt ruim meer dan de helft van de ouders de 
communicatie en informatie over het overblijven matig of onvoldoende. 

 Op de vraag of er iets aan de TSO veranderd zou moeten worden, geeft 76% aan dat zij 
dat graag zouden willen. Hiervan geeft 24% aan dat dit wel binnen de huidige vorm kan, 
als er maar hard gewerkt gaat worden aan verbetering van communicatie, administratie 
en wijze van betaling. Uitbesteden aan een andere organisatie wordt door 19% 
aanbevolen en 56% wil graag dat er gekeken wordt naar andere schooltijden en 
eventueel een continurooster.  

 
Op basis van deze resultaten heeft de MR de volgende actiepunten opgesteld: 

1. Contact met de leiding van de TSO om de door u voorgestelde verbeterpunten te 
bespreken. 

2. Een breed onderzoek naar de mogelijkheden rond andere schooltijden en/of 
continurooster. Hiervoor zal waarschijnlijk een aparte werkgroep gevormd gaan worden. 

 
 
Vriendelijke groeten namens de directie en de MR, 

Hans Boelen, Gerrit Bussink en Tony de Pina Gomes (MR) 

 


