Locatie specifiek plan voor heropening Bso

Dit zal geldig zijn tot de maatregelen mogen worden opgeheven en kan afwijken van het huidige
beleidsplan.

1. Inventarisatie aantal kinderen wat bij ons op de BSO verblijft.
- Zie hiervoor de aparte lijst van kinderen. De kind aantallen kunnen variëren ivm flexibele
Opvang.
- Wij halen kinderen op in Gemert op 4 verschillende scholen; Het Einder, Het Venster, De
Samenstroom en Berglaren school.
- Wij halen kinderen op in de Mortel
- Wij halen kinderen op in Oploo
- Wij halen kinderen op in Elsendorp

2. Een groepsindeling voor onze BSO locatie;
-Wij beschikken over 2 lokalen en een grote buitenruimte.
-We kiezen ervoor om kinderen die bij elkaar in de klas zitten op school ook bij ons in
hetzelfde lokaal te plaatsen. Om zoveel mogelijk het mixen van kinderen te beperken.
- we streven ernaar om kinderen van andere scholen zoveel mogelijk los te koppelen van
kinderen die in Elsendorp op school zitten om het mixen van scholen in te perken.
- we sturen ter info een mail naar alle ouders zodat zij alvast met hun kind kunnen bespreken
hoe we gaan werken.
- als wij kinderen hebben opgehaald op school nemen wij nogmaals met hen de maatregelen
door zodat dat voor iedereen duidelijk is.
- wij zullen de verdeling van de kinderen ook ophangen bij de BSO zodat het altijd terug te
vinden is voor iedereen. (kinderen en pm’ers)

3. Indeling van de personele bezetting;
We zorgen voor een stabiele inzet van medewerkers, Er zullen een 3-tal medewerkers zijn die zoveel
mogelijk vaste groepen kinderen zien. Om het mixen van verschillende medewerkers zoveel mogelijk
in te perken.
Zolang als dit locatie specifiek plan van toepassing is zal er 1 pedagogisch medewerker zijn die als
mentor van alle kinderen zal fungeren.

4. Indeling voor het gebruik van beschikbare ruimtes;
Wij zullen gebruik gaan maken van 2 lokalen die wij ter beschikking hebben.
Zoals eerder omschreven gaan wij de kinderen en pedagogisch medewerker verdelen over die
lokalen. Ook beschikken wij over een grote buitenruimte die we zoveel als mogelijk willen gebruiken.
Mogelijk gaan we het buitenspelen in tijdsblokken verdelen om het mixen van kinderen in te perken.

Document
Locatie specifiek plan voor heropening Bso

Versiedatum
19-04-2021

Beheerder
Rheina Hazenveld

Pagina
1 van 2

Locatie specifiek plan voor heropening Bso

Wij gaan door een gezamenlijk ingang en splitsen dan de groepen, voordat we naar binnen gaan
zullen alle kinderen hun handen desinfecteren met een handpomp die aan de buitenzijde van het
gebouw staat.
Er zijn 2 toiletten in het gebouw, alle kinderen van groep 1 gaan naar toilet 1 en alle kinderen van
groep 2 gaan naar toilet 2. Dat wordt duidelijk aangegeven op de deur.
Tijdens de openingstijden van de BSO zullen alle kinderen in hun eigen lokaal blijven met hun eigen
leidster.

5. Activiteiten aanbod;
We zorgen ervoor dat in beide lokalen de mogelijkheid is om gevarieerd te kunnen spelen zoals de
kinderen het gewend zijn.
-

Lego
Knutselen
Blokken
Spellen
Boeken
Etc.

Ook voor het buiten spelen is een gevarieerd aanbod en kan gebruik worden gemaakt van onze grote
tuin. Wellicht gaan we in tijdsblokken naar buiten om zoveel mogelijk het mixen van kinderen in te
perken.

6. Welke locatie specifieke maatregelen moeten er verder getroffen worden;
- Ouders bellen aan als ze hun kinderen komen ophalen en komen niet naar binnen
- Algemene maatregelen zijn natuurlijk van kracht; protocol kinderopvang
- Bijhouden in logboek (agenda) welke kinderen die middag veel samen hebben gespeeld
dwz binnen de 1.5 meter van elkaar en dat gedurende langer dan 15 minuten. Zo kunnen
wij dat altijd terug vinden bij een evt besmetting.
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