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Inleiding 

Per 19 april gaat de BSO weer volledig open. Om dit op een veilige manier te organiseren is het nodig 

een locatieplan te maken met hierin een aantal specifieke zaken. Met een plan op maat voor elke  

locatie, kan de kinderopvang het mixen tussen verschillende kinderen en medewerkers in de BSO 

zoveel mogelijk inperken. Hiermee neemt de kans op besmettingen af en zijn de gevolgen t.a.v. 

quarantaines als gevolg van het bron- en contactonderzoek kleiner wanneer er toch een positieve 

testuitslag is. 

Ga in het locatieplan uit van de kenmerken en (on)mogelijkheden van de locatie en neem de 
maatregelen uit het protocol Kinderopvang en het Generiek Kader van het RIVM zoveel mogelijk in 
acht. Daarnaast is het van belang oog te hebben voor de impact van de maatregelen op de mentale 
gezondheid en het welbevinden van de kinderen. Bij de afwegingen die je bij deze stappen maakt, 
staat de sociaal emotionele veiligheid van de kinderen altijd voorop. 

Elke BSO stelt vóór opening dit locatieplan op en deelt dit met medewerkers en oudercommissie. 
Informeer de ouders en kinderen over de werkwijze en afspraken op de locatie. Omdat in dit plan 
namen van kinderen en medewerkers worden beschreven hoeft het plan niet naar alle ouders 
verzonden te worden, maar moeten ouders wel op de hoogte worden gebracht van de groep waar 
hun kind(eren) in worden geplaatst en uiteraard geïnformeerd worden over de afspraken. 

Door onderstaande stappen te doorlopen kan je inventariseren hoe de huidige situatie is op de BSO 
en welke maatregelen er mogelijk getroffen kunnen worden. Op de BSO is het per locatie afhankelijk 
óf en wélke maatregelen er toepasbaar zijn. Maak dus een specifieke afweging voor elke 
afzonderlijke locatie (maatwerk).  

Er worden voorafgaand aan de opening van de BSO géén eisen gesteld aan de inhoud of het aantal 
van de te nemen maatregelen. Daarom geldt het devies: ‘doe wat kan!’ 

Dit locatieplan is een aanvulling op het protocol Kinderopvang dat te vinden is in het 

kwaliteitshandboek en op de website van KC DGW.  
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1. Analyse van de situatie op de BSO-locatie van voor de lockdown, per dag van de week.  

Breng in kaart hoe de huidige situatie is. De gegevens uit deze inventarisatie maken inzichtelijk hoe 

de BSO-populatie eruitziet. Deze informatie staat beschreven in het reguliere locatieplan.   

Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden bij de volgende stappen. 

2. Groepsindeling  

Stel op basis van de inventarisatie van stap 1 een groepsindeling voor de BSO-locatie op, waarbij het 

mixen van kinderen van verschillende scholen en schoolklassen zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Let op! Het kan voorkomen dat de groepsindeling ongewijzigd blijft.   

Hou hierbij rekening met: 

· Kinderen van verschillende scholen en klassen 

· Kinderen naar leeftijd 

· Basisgroepen. Denk eraan de eventuele nieuwe groepsindeling te delen met ouders 

en kinderen. 

Algemene regels die blijven gelden zijn: 

 Bij klachten blijven medewerkers en kinderen thuis en laten zij zich testen. 

 Als nauw contact van een persoon met corona ga je in quarantaine en laat je je na 5 

dagen testen. 

 Kinderen wassen bij binnenkomst op de BSO, na het buitenspelen en voor het fruit 

eten de handen.  

 Kinderen worden zoveel mogelijk in ‘hun’ BSO-bubbel opgevangen (hoe deze eruit 

ziet wordt per locatie beschreven). 

 

Groep: 

VSO 

Groepen en lokaal Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

4-7 jaar Groene 
zeemeeuwen  

9 
kinderen 

10 
kinderen 

7 kinderen 16 
kinderen  

6 kinderen 

7- 12 jaar- Blauwe 
zeesterren 

7 
kinderen 

10 
kinderen 

4 kinderen 9 
kinderen 

5 kinderen 

 

 

BSO 

Groepen en lokaal Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-2- Groene 
zeemeeuwen en 
kleuterklaslokaal 

20 
kinderen 

15 
kinderen 

7 kinderen 24 
kinderen  

8 kinderen 

Groep 3- Blauwe 
zeesterren 

11 
kinderen 

12 
kinderen 

4 kinderen 10 
kinderen 

5 kinderen 

Groep 4- Atelier 
lokaal 

9 
kinderen 

10 
kinderen 

6 kinderen 12 
kinderen 

5 kinderen 
(voegen 
samen met 
groep 3) 
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Groep 5- Oranje 
vuurtorens lokaal 
(links) 

11 
kinderen 

12 
kinderen 

1 kind (sluit 
aan bij 
groep 4) 

11 
kinderen 

6 kinderen 

Groep 6- Rode 
vuurtorens lokaal 
(rechts) 

9 
kinderen 

12 
kinderen 

1 kind (sluit 
aan bij 
groep 4) 

12 
kinderen 

2 kinderen 
(sluiten aan 
bij groep 5) 

 

Dit betekent dus ook dat als je kind in groep 1-2 zit en normaal bij de Blauwe zeesterren aan zou 

sluiten dit nu niet het geval is, zij sluiten bij de Groene zeemeeuwen aan. Dit geldt eigenlijk voor alle 

groepen, je kind sluit aan bij de groep waarin het op school ook zit. 

 

 Op woensdag en vrijdag zijn er minder kinderen aanwezig per groep waardoor het 

niet haalbaar is om in de klassenbubbel te blijven, dit houdt in: 

- Woensdag: groep 1-2 bij de Groene zeemeeuwen, groep 3 bij de Blauwe 

zeesterren en groep 4,5 en 6 bij de Vuurtorens bij elkaar. 

- Vrijdag: groep 1-2 bij de Groene zeemeeuwen, groep 3en 4 bij de Blauwe 

zeesterren en groep 5 en 6 bij de Vuurtorens. 

 Plein buiten op verschillende tijden en plein verdeeld in 2 stukken: zie schema bij 

punt 4. 

 We werken bij de BSO zoveel mogelijk met een groepsbubbel, dit betekent als er een 

besmetting is op de BSO, dat de kinderen van die groep (voor woensdag en vrijdag 

zie schema) in quarantaine moeten en dus ook niet naar school mogen. 

 Hetzelfde geldt als er een klas in quarantaine moet dat de kinderen ook niet naar de 

BO mogen komen. 

 Er worden activiteiten aangeboden aan de kinderen in hun eigen groep, bij het 
keuzemoment van de onderbouw en middenbouw wordt er na een half uur 
gewisseld met de gehele groep. 

 

 

3. Indeling van de inzet van het personeel  

Deze informatie is te vinden in het basisrooster. De inzet van overige krachten worden bijgehouden 

door de personeelsplanner. Het is van belang dat het rooster gehandhaafd wordt en er geen 

onderlinge wisselingen op de groep plaatsvinden, zonder dat hier een gegronde reden voor is. Dit 

i.v.m. de cohorten en eventueel bron- en contactonderzoek.  

4. Indeling op voor het gebruik van beschikbare ruimte 

Stel op basis van de inventarisatie van stap 1, de groepsindeling bij stap 2 en de personeelsindeling 

bij stap 3 een indeling op van de beschikbare ruimtes. Behandel je groep als cohort en blijf daarom 

zoveel mogelijk in je eigen ruimte.  

Denk hierbij aan: 

 Hoe gebruik kan worden gemaakt van de bestaande binnen- en buitenruimtes 

waarbij kinderen van de verschillende basisgroepen zo min mogelijk mixen, waarbij 

de nadruk ligt op zoveel mogelijk buitenspelen.  



 
 

5 

 Mogelijk (tijdelijk) gebruik maken van nieuwe ruimtes (denk eraan deze dan ook mee 

te nemen in het Veiligheids- en gezondheidsplan) 

 Het mogelijk opdelen van bestaande binnenruimtes. 

 Toegankelijkheid van de verschillende ruimtes 

 

Ruimte Groep Omschrijving/ bijzonderheden 

Plein Groene zeemeeuwen Rechterkant (als je binnen 
staat) van het plein van 16.00-
17.30 

 Blauwe zeesterren Rechterkant (als je binnen 
staat) van het plein van 14.30-
16.00 

 Vuurtorens- groep 4 Vrij spelen aan linkerkant van 
het plein 14.00-15.00 

 Groep 5 Vrij spelen aan linkerkant van 
het plein 15.00-16.00 

 Groep 6 Vrij spelen aan linkerkant van 
het plein 16.00-17.00 

 

 
5. Activiteitenaanbod 

Stel een activiteitenaanbod op waarbij rekening wordt gehouden met de groepsindeling, indeling van 

personeel en het slim gebruik maken van de verschillende binnen- en buitenruimtes, waarbij het 

mixen van kinderen uit de verschillende basisgroepen wordt beperkt. Indien er gezamenlijke ruimtes 

zijn, maak afspraken wie wanneer deze ruimte gebruikt i.v.m. de cohorten. Dit geldt uiteraard ook 

voor de buitenruimtes. Maak daarom duidelijke afspraken wanneer welke groep buiten speelt.  

Denk hierbij aan: 

· Werk waar mogelijk met tijdsblokken 

· Speciale aandacht voor buitenactiviteiten  

· Stabiele inzet van medewerkers (waarbij mixen tussen medewerkers onderling en 

met verschillende kinderen zoveel mogelijk wordt vermeden)  

 

 Volgens Doenkids, bij keuzemoment onderbouw- middenbouw: kinderen in eigen 
groep en na half uur wisselen van lokaal. 

 Atelier is tijdelijk alleen geopend voor de kinderen van groep 4. Knutselmaterialen 
kunnen in overleg met Pmer opgehaald worden om in eigen lokaal creatief te 
werken. 

 Bij de bovenbouw eigen activiteitenprogramma volgens Doenkids. 
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6. Overige locatie specifieke maatregelen  

Looproutes 

 

Trap links is omhoog, trap rechts is naar beneden. Verder zijn er beneden pijlen aangebracht. 
 
 
 

 

Ophalen van kinderen op scholen door medewerkers, let met name op bij vervoer in busjes 

 

Niet van toepassing 
 
 
 

 

Schoonmaak 

Uiteraard wordt er extra aandacht besteed aan de schoonmaak en de persoonlijke hygiëne van 

kinderen en personeel. Materialen en contactpunten worden gedesinfecteerd en/ of extra 

schoongemaakt. We besteden extra aandacht aan het handen wassen bij aanvang van de BSO, voor en 

na het eten en na toiletgebruik. 

 

Ophalen van kinderen door ouders (zonder locatie te betreden) 

 

 Ouders bellen aan bij algemene knop, kinderen van groep 1-2 worden mee naar 

buiten gebracht en kinderen vanaf groep 3 lopen zoveel mogelijk zelfstandig naar 

het hek. Overdracht via ouderapp of telefonisch. 

 BSO-ouders komen niet in het gebouw. 

 Bij slecht weer adviseren wij jullie gepaste bescherming mee te nemen. Hat kan 

voorkomen dat je even op elkaar of op de kinderen moet wachten. 

 Bespreek alvast thuis met de kinderen dat wanneer jullie er zijn dat zij dan z.s.m. 

naar buiten komen met al hun spullen. Heb je echt haast. Bel dan even van tevoren 

naar de locatie zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de kinderen klaar staan. 

 Brengen van kinderen naar de VSO werkt hetzelfde. Jullie mogen aanbellen. Een 

medewerker zal de kinderen bij de deur opvangen. 

 

 

Overige maatregelen uit het generiek kader en protocol kinderopvang 

- Hygienemaatregelen doornemen met de kinderen 
- Voldoende ventileren 
- Hou aandacht voor de maatregelen zoals handen wassen en 1,5 meter afstand 

houden.  
 
 
 

 


