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Vrijwillige bijdrage TMO-ondersteuning Pedagogisch Medewerkers (PM) 2017-2018

Aan alle ouders/verzorgers van cbs AquaMarijn,
We werken op cbs AquaMarijn met een continurooster. Alle leerlingen lunchen daarom op de maandag,
dinsdag en donderdag met de eigen leerkracht. Een schooldag wordt door de inzet van een continurooster
veel meer een eenheid in aanpak en begeleiding en biedt daarom meer rust en structuur.
Inzet Pedagogisch Medewerkers (onderwijsassistenten)
Ook een aantal pedagogisch medewerkers laten we participeren tijdens de TussenMiddagOpvang om de
kwaliteit van toezicht, opvang en begeleiding tijdens de TMO te waarborgen . Met de MR is overlegd dat we
ouders/verzorgers daarom per leerling een vrijwillige bijdrage vragen van €20 voor een heel schooljaar voor
het verzorgen van de opvang tussen de middag (lunchen, toezicht). Omgerekend is dit per week dus een
bijdrage van €0,50 per kind (= €0,17 per overbijfmoment).
We koppelen aan deze vrijwillige bijdrage vervolgens een substantiële bijdrage vanuit school om het mogelijk te
maken de pedagogisch medewerkers ook onder schooltijd in te zetten ter ondersteuning van het onderwijsleerproces in de groepen. Dat we de leerlingen dus extra begeleidingsmogelijkheden kunnen bieden. Dit alles in het
kader van de verdere uitbouw van onze onderwijskwaliteit.
Betaling vrijwillige TMO-bijdrage
We vragen alle ouders/verzorgers vragen om de vrijwillige TMO-bijdrage voor het komende schooljaar voor
15 oktober over te maken naar onze schoolrekening. Onze administratief medewerkster zal alle betalingen
zorgvuldig in een overzicht verwerken.
De betaalgegevens:
rekeningnummer cbs AquaMarijn
onder vermelding van

NL64RABO0161918093
[TMObijdrage17-18] [naam kind/kinderen] [achternaam]
Deze bijdrage is €20 per leerling voor een heel schooljaar.

Ons doel in alles is het bevorderen van de rust, de structuur, de eenduidigheid en de veiligheid en het
uitbreiden van de contacttijd naar onze leerlingen om zo meer aandacht, ondersteuning en begeleiding te
kunnen bieden.

Met een vriendelijke groet,
Jos Groenewold

