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BREDA - De overblijfkosten op de basisscholen lopen fors uiteen.
De ondergrens ligt op 1,85 euro per overblijfbeurt, de bovengrens op 4 euro. Omgerekend: een gezin
met twee kinderen die twaalf dagen overblijven per maand is in het gunstigste geval ruim 44 euro per
maand kwijt. In het meest ongunstige geval is dit gezin 96 euro per maand kwijt. De gegevens komen
van het bureau MurLen Dienstverlening in Terheijden, gespecialiseerd in het voeren van de
administratie van de overblijfvergoeding van de basisscholen.

Het bureau voert de administratie van 85 basisscholen in West-Brabant. In totaal werken op deze
scholen zo'n 700 overblijfkrachten, vrijwilligers die een onkostenvergoeding krijgen. De school die een
gebrek heeft aan vrijwilligers en meer beroepskrachten moet inzetten, van de Kober Groep of
bijvoorbeeld Surplus, moet de prijs verhogen. De prijs van het overblijven is volgens Ria Mureau van
MurLen ook afhankelijk van het gebruik van de subsidie, ruim twintig euro per jaar per kind, die het rijk
de scholen verschaft om het overblijfsysteem te regelen. Sommige scholen gebruiken dit geld om de
overblijfkosten te drukken, andere scholen niet. De Kober Groep, die voor 58 basisscholen de
kinderopvang regelt, pleit voor een continurooster op de basisscholen. Het probleem van het tekort
aan vrijwilligers en het kostenverschil is volgens directeur Walter Bakx dan zo op te lossen. "Het
schoolrooster loopt dan door van half negen tot twee uur of half drie in de middag. Eten gebeurt in de
klas. De pauzes duren dan iets korter."

Kober zet voor begeleiding in de pauze een medewerker in, aangevuld met een klasse-assistent en
eventueel een vrijwilliger. De trits aan vrijwilligers is dan niet meer nodig, stelt Bakx. De kosten kunnen
zo gedrukt worden.

Plaatsvervangend-directeur Marijke Cantrijn van basisschool de Zandberg in Breda gaat ervan uit dat
bij een continurooster de leerkrachten toch moeten doorwerken. Terwijl ze de pauze, aldus Cantrijn,
juist gebruiken voor een gesprek met ouders, voor contact met andere leerkrachten of om even orde
op zaken stellen. "En even los van de klas."


