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Januari
 14 januari was er een kennismakingsochtend voor de nieuwe leerlingen. De TSO
coördinatoren zijn daarbij aanwezig.
 Medio januari gestart met de nieuwe planning indeling overblijfkrachten tijdens de TSO.
 23 januari heeft de commissie TSO overleg gehad. Tijdens dit overleg is er gesproken over
het reglement, communicatie intern en extern, begroting 2014, jaarverslag 2013 en jaarplan
2014.
Februari
 24 en 25 februari twee daagse voor het team. Alle kinderen hadden toen 2 studiedagen die
aansloten op de voorjaarsvakantie. De TSO coördinatoren zijn beide dagen aanwezig
geweest.
 Eind februari Melissa Groenenveld stopt tijdelijk als contactpersoon MT voor de TSO. Monique
van Vliet neemt haar taken over.
Maart
 19 maart hadden we open huis in onze school. Tijdens het open huis was er één TSO
coördinator aanwezig.
April
 In april waren er geen bijzonderheden.
Mei

Juni



Juli


15 mei nemen we afscheid van onze directeur en TSO commissielid Sjaak van de Assem.
3 juni overleg TSO commissie. Hierin is naar voren gekomen dat het jaarverslag 2014 loopt
van januari – juli en dat we vanaf het komende schooljaar een jaarverslag per schooljaar
loopt, dit zal ook gelden voor het jaarplan. Het eerste halfjaar zal zo snel mogelijk in
september 2014 op de website geplaatst worden.
Jaarverslag 2013 is op de website geplaatst.
1 juli was er een kennismakingsochtend voor de nieuwe leerlingen. De TSO coördinatoren zijn
daarbij aanwezig.
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Begin juli ontvangen we onze werkelijke cijfers van januari 2014 tot en met 1 juli 2014 van
de financiële administratie van OVO. De werkelijke cijfers worden per jaar gepubliceerd op de
website.
Als dank voor hun inzet krijgen alle overblijfkrachten een bon van Annet Flowers.
De TSO zet een bericht in de schoolkrant om zo iedereen een fijne vakantie toe te wensen.
18 juli is om 12.00 uur is de zomervakantie begonnen. Voor de TSO betekend dit dat
donderdag de laatste dag is geweest dat er TSO is geweest en op vrijdag de laatste
administratieve handelingen verricht worden.

Augustus
 In deze maand zijn we vrij, want het is zomervakantie.
Communicatie
Overleg tussen coördinatoren en MT
 Geregeld is er een overleg tussen de coördinatoren en de contactpersoon vanuit het MT.
Hierin worden de dagelijkse zaken besproken zoals de voortgang en samenstelling groepen.
Overleg tussen financieel medewerker en coördinatoren
 Geregeld is er contact geweest tussen financieel medewerkster en coördinatoren.
Overleg TSO commissie:
 3 keer per jaar is er een overleg met de TSO commissie, indien meer overleg noodzakelijk is
wordt dit ingepland. De TSO commissie bestaat uit: Sjaak, Melissa, Monique van Vliet
Monique Zillig, Sacha en Gerdien (ouder van). Hierin worden de ontwikkelingen en
voortgangen besproken. Dit jaar heeft er meer dan 3 keer een overleg plaatsgevonden.
Overleg coördinatoren en overblijfkrachten
 Onze overblijfkrachten houden we wekelijks op de hoogte wat betreft de planning en de gang
van zaken d.m.v. een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief ontvangen ze per email.
Nieuwsbrief
 In de nieuwsbrief van de obs de Merwedonk informeren wij regelmatig de ouders/verzorgers
over de gang van zaken of waar nog hulp nodig is.
De Schoolkrant
 In de zomereditie hebben we een zomergroet geplaatst.
Website
 Op de website van onze school staat al onze informatie en reglementen.
Aantallen
Leerlingen
 Kinderen die overblijven: op de maan- , dins- en donderdag blijven er gemiddeld tussen de
190 en 205 kinderen over. Hier gaat het dan om de betalende kinderen. De kinderen die met
de overblijfkracht aanwezig zijn tussen de middag, ligt tussen de 20 en 30 kinderen. Op de
vrijdag blijven er ongeveer tussen de 20 en 25 betalende kinderen over.
Overblijfkrachten
 Op de maan- , dins- en donderdag worden er ongeveer 20 tot 25 overblijfkrachten ingezet.
Op de vrijdag zijn dat 2 overblijfkrachten.
Gorinchem, 17 maart 2014
Namens de TSO commissie,
Sacha Oosterling en Monique Zillig
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