Buitenschoolse opvang en dagarrangementen
Sedert 1 augustus 2007 bestaat voor het schoolbestuur de wettelijke verplichting tot het organiseren
van een voorziening voor buitenschoolse opvang.
Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld om kinderen voor en na schooltijd en in de schoolvakanties
(m.u.v. wettelijk erkende feestdagen) op te vangen.
BSO is een gezamenlijke aangelegenheid van het schoolbestuur (stichting MosaLira) en de ouders.
Binnen de stad Maastricht is door de gezamenlijke schoolbesturen besloten de buitenschoolse
opvang uit te besteden aan erkende kinderopvangorganisaties.
Voor onze school betekent dit dat er een samenwerkingsovereenkomst is gesloten met stichting
Maatwerk in Kinderopvang (MIK). Op deze manier voldoet het schoolbestuur aan haar zorgplicht; de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opvang ligt bij de opvangorganisatie zelf. Alle zaken
rondom kwaliteit, personeel en huisvesting zijn dus een verantwoordelijkheid van de
kinderopvangorganisatie. Ouders dienen zelf een overeenkomst met de eerder genoemde
organisatie af te sluiten.
Vanzelfsprekend staat het u als ouder vrij om voor een andere aanbieder van kinderopvang te kiezen.
Voor adresgegevens van kinderopvangorganisaties in Maastricht verwijzen we u naar het register
kinderopvang. Dit kunt u vinden op de website van de gemeente Maastricht: www.maastricht.nl (ga
naar: kinderopvang en peuterspeelzalen, register kinderopvang).
Met dagarrangementen wordt een doorlopend en goed op elkaar aansluitend aanbod van onderwijs,
opvang, welzijn en mogelijke activiteiten. Doel van deze dagarrangementen is om de voor-, tussenen naschoolse opvang beter op elkaar te laten aansluiten met name om werkende ouders met
kind(eren) ondersteuning te bieden bij het combineren van zorg en werk. De mogelijkheden van dagarrangementen zullen in de naaste toekomst ook voor onze school verder uitgewerkt en ingevuld
worden. Kinderopvang is mogelijk goedkoper dan u denkt: werkende ouders hebben immers in bijna
alle gevallen recht op een kinderopvangtoeslag. Ook indien u niet werkt, maar aan bepaalde
voorwaarden voldoet, heeft u recht op deze toeslag. Voor nadere informatie over de
kinderopvangtoeslag verwijzen we u naar de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl
(ga naar: privé; toeslagen; informatie over toeslagen; kinderopvangtoeslag). Alle reguliere
basisscholen werken samen met een kinderopvangorganisatie. Deze KDV’s zorgen voor de
kinderopvang maar ook voor de peuteropvang. Door deze samenwerking is er een verandering in het
VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) beleid. Voor schooljaar 2017-2018 waren er VVE koppels
(sommige peuterspeelzalen en basisscholen vormden samen VVE koppel waarvoor speciale
regelingen bestonden). Vanaf dit schooljaar volgen de VVE middelen en regelingen elk kind dat deze
extra zorg nodig heeft, ongeacht op welke peuteropvang/school het kind zit.

