BSO Peuterleren en Breed!

Op weg naar een nieuwe opvangpartner
in IKC et Buut
Nieuwsbrief voor ouders nr. 1
Een nieuwsbrief
Het bestuur van et Nabuut en de directie van et Buut hebben vorige week de ouders van de Peutersoos
en et Buut geïnformeerd over het beëindigen van de activiteiten van stichting et Nabuut. In de aanloop
naar de beëindigingsdatum van 31 juli 2019 brengen we via een nieuwsbrief de ouders op de hoogte van
het veranderingsproces en de hierin te zetten stappen. De verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief is
onregelmatig. U ontvangt deze als er nieuws te melden is.
Voorlichtingsbijeenkomst 21 november (16.00 – 17.00 uur)
Alle ouders en verzorgers zijn vorige week uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdag 21
november aanstaande tussen 16.00 en 17.00 uur. U bent in de gelegenheid naar aanleiding van de
informatie in deze eerste nieuwsbrief uw vragen te stellen. Daarnaast zult u worden geïnformeerd over
de vervolgprocedure die de besturen hebben afgesproken.
De totstandkoming van Integrale Kindcentra bij Zaan Primair
In 2012 heeft Zaan Primair na een soort van aanbesteding de keuze gemaakt om met twee vaste
kinderopvangpartners (Babino en Freekids) een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. In eerste
instantie richtte deze zich op de buitenschoolse opvang. In 2015 werd de overeenkomst omgevormd naar
samenwerking om Integrale Kindcentra tot stand te brengen. De keuze voor twee opvangorganisaties
maakt het mogelijk dat goed regie gevoerd kan worden op die samenwerking en dat niet elke school
apart moet onderhandelen over deze gewenste ontwikkeling. Deze beleidsbeslissing is binnen Zaan
Primair genomen met instemming van alle schooldirecteuren en de raad van toezicht.
Hoewel Zaan Primair samenwerkt met twee vaste kinderopvangorganisaties zijn er uitzonderingen
gemaakt voor drie scholen. Tinteltuin bij obs De Komeet en obs de Spiegel vanwege een eerder
afgesproken investerings- en huurcontract tussen gemeente en Tinteltuin. Et Buut was de tweede
uitzondering, omdat de school al jarenlang samenwerkte met stichting et Nabuut. Met et Nabuut heeft
Zaan Primair in 2015 een overeenkomst afgesloten voor het leveren van kinderopvang bij Et Buut voor de
periode tot en met 2020. Dat was een logische stap omdat Zaan Primair met alle
kinderopvangorganisaties waarmee zij samenwerkt zo’n overeenkomst heeft.
Achtergronden van het besluit tot stoppen et Nabuut
In het vorige schooljaar hebben de besturen van et Nabuut en Zaan Primair – mede in de aanloop naar de
nieuwbouw – een aantal gesprekken gevoerd over de toekomst van et Nabuut. Hierin kwam onder
andere de steeds strengere wet- en regelgeving voor opvangorganisaties aan de orde. Beide besturen
realiseerden zich dat het aanbod van et Nabuut steeds verder onder druk zou komen te staan:
• De Wet kinderopvang kent steeds strengere regelgeving die de uitvoering van de opvang voor
kinderopvangorganisaties ongelooflijk complex maakt. Volgens de brancheorganisaties in de
kinderopvang zal in de komende jaren de continuïteit van de zogenoemde éénpitters in gevaar
komen.

•

•

De brede schoolregeling van de gemeente Zaanstad, die met name voor de flexibele buitenschoolse
opvang van et Nabuut werd ingezet, is flink veranderd. Voor et Nabuut betekent dit dat het huidige
organisatie- een aanbodmodel praktisch niet voortgezet kan worden. Het gevolg is dit schooljaar
merkbaar: het aanbod aan naschoolse activiteiten is flink ingekrompen. Het bestuur van et Nabuut
heeft voor dit schooljaar een flink deel van haar financiële reserve ingezet om nog een zo goed
mogelijk aanbod te bieden. Dat kan in het volgende schooljaar echter niet meer zo voortgezet
worden.
Het bestuur van et Nabuut bestaat op dit moment uit bijna allemaal gepensioneerden. Zij stoppen
heel veel vrije tijd in et Nabuut, waardoor de overheadkosten flink gedrukt worden. Mede daardoor
kon et Nabuut in deze zeer ingewikkelde branche zo flexibel opereren. De continuïteit van de opvang
in de toekomst in IKC et Buut komt daardoor echter in toenemende mate onder spanning te staan.

Zaan Primair en et Nabuut hebben dit speelveld gezamenlijk overzien. Het bestuur van et Nabuut is tot de
conclusie gekomen dat het niet langer mogelijk is om de slagkracht en flexibiliteit te blijven leveren die zij
jarenlang heeft kunnen leveren. De voorzitter beschrijft dit zelf als: “het voortbestaan van de Stichting
wordt vrijwel onmogelijk gemaakt”. Zaan Primair is tot de conclusie gekomen dat het ook voor et Buut
daarom noodzakelijk is om met een andere kinderopvangpartner samen te gaan werken, om het
peuterspelen en de naschoolse opvang te waarborgen. Een partner die qua omvang in staat is om
continuïteit te blijven leveren, ook als sprake is van nieuwe en ingewikkelde regelgeving. Dat betekent dat
beide besturen beseffen: ‘dit kan niet anders’.
Hoe verder?
Zaan Primair en et Nabuut hebben afgesproken dat het vertrek van Eric Hoorn het moment is voor een
overname door of Babino of Freekids. U bent in ieder geval verzekerd van een kinderopvangpartner
waarmee Zaan Primair in volle tevredenheid samenwerkt; opvang op de locatie van de school; het
behoud van vertrouwde gezichten omdat het personeel wordt overgenomen. Wat verder mogelijk is
moet mede in het licht van de nieuwe wetgeving en subsidiemogelijkheden vanuit de gemeente worden
bezien.
Op 21 november hopen wij u nader te informeren over de stappen die vóór de start van een nieuwe
opvangorganisatie gezet zullen worden. Vanzelfsprekend worden de MR van et Buut en de
oudercommissie van de Peutersoos hierbij voor advies betrokken.
De procedure om de overname goed te begeleiden is vóór de zomervakantie gestart. De directeur ad
interim heeft de MR van de school toen geïnformeerd over het beëindigen van de activiteiten door et
Nabuut. Het personeel is na de zomer op de hoogte gebracht en heeft de garantie gekregen van het
bestuur van et Nabuut, dat zij in dienst kunnen treden van de nieuwe opvangorganisatie. De Ouderraad
van et Nabuut is na de zomervakantie op de hoogte gesteld. En nu vorige week en deze week is de
informatievoorziening voor de ouders gestart.
We hopen dat deze nieuwsbrief inzicht geeft in de achtergronden van de beslissingen. Maar we begrijpen
ook dat het stoppen van de stichting iets teweeg brengt onder ouder(s)/verzorger(s). Mocht u nog vragen
hebben, ontmoeten we u aanstaande woensdag graag in de school.
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