


AANTAL REACTIES

O U D E R S M E T  T S O O U D E R S  Z O N D E R T S O

63 reacties wel TSO & 32 reacties geen TSO 



SCHOOLTIJDEN

O U D E R S M E T  T S O O U D E R S  Z O N D E R T S O

Wanneer wisseling van schooltijden ter sprake komt met MR en directie 

dan zou mijn voorkeur uitgaan naar

Continurooster

5 gelijke dagen

Huidige schooltijden



ERVARING VANUIT HET KIND



ERVARING VANUIT DE OUDERS

De manier waarop de overblijfkrachten met de kinderen 

omgaan vind ik

Mijn indruk over de spel-/ontspanningsmogelijkheden 

voor mijn kind tijdens de TSO is



ERVARING VANUIT DE OUDERS

Verbeterde informatie verstrekking voor en tijdens de TSO



PARTICIPATIE OUDERS



REDEN GEEN GEBRUIK TSO



CONCLUSIES
1. Aantal reacties is voldoende om de resultaten als representatief te beschouwen

2. Ouders die geen TSO gebruiken hebben een lichte voorkeur voor een continurooster.

3. Ouders die TSO gebruiken hebben een lichte voorkeur voor de huidige schooltijden.

4. Voorkeur voor continurooster of huidige schooltijden is nagenoeg gelijk

5. De meeste kinderen ervaren de TSO als positief

6. De meeste ouders zijn tevreden met hoe de TSO geregeld is

7. Als verbeterpunt wordt door ouders aangegeven de informatie over het overblijven en de 

overblijfregels

8. Participatie van ouders wordt door het grootste deel van de ouders als belangrijk ervaren.

9. Een groot deel van de ouders vindt het meekijken tijdens de verplichte hulpmomenten 

waardevol (78%) en vindt het aantal hulpmomenten voldoende (ongeveer 70%).

10. Een minder groot deel van de ouders (30%) geeft aan het aantal hulpmomenten te hoog te 

vinden.

11. Een deel van de ouders (43%) geeft aan meer te willen betalen wanneer er geen verplichte 

hulpmomenten zijn, echter is 33% van de ouders niet bereid om meer voor TSO te betalen.



VERBETERPUNTEN

• Beschikbaar stellen van een A4 met regels en schema tijdens de TSO 

momenten

• Versturen van een mail in de week voor het overblijven met deze A4


