Locatie- specifiek plan heropening BSO

Inleiding
Vanaf 19 april zal de heropening van de BSO in werking treden. Om zowel de heropening
voor kinderen, als ouders en leidsters op een zo veilig mogelijke manier te laten
plaatsvinden is dit plan opgesteld. Bij het opstellen van dit plan wordt gekeken naar de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de locatie, in acht neming van de maatregelen uit
het protocol Kinderopvang en het Generiek Kader van het RIVM, daarbij goed kijkend naar
de impact op de mentale gezondheid en het welbevinden van de kinderen. Lees hier ook
leidsters, ook voor hen dienen de maatregelen draaglijk te blijven en uitvoerbaar te zijn in
acht neming van hun veiligheid en gezondheid.
Dit plan is opgesteld uit het oogpunt van het Generiek Kader Kinderopvang en het
geldende protocol Kinderopvang en corona. Deze vindt u terug op onze site
www.bsovillaoranje.nl
Daarnaast werken wij met een eigen plan van aanpak welke de leiding helpt bij het zoveel
mogelijk werken volgens de veilige richtlijnen opgesteld door het RIVM en passend bij onze
locatie.

Uitgangspunt blijft de vier pedagogische basisdoelen van de Wet Kinderopvang:
- Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid
- Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van een persoonlijke competentie
- Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competentie
- Kinderen de kans geven om zich de normen en waarden, de “cultuur” van een samenleving,
eigen te maken.

Analyse situatie BSO locatie
De BSO biedt ruimte aan 42 opvangkinderen. Verdeeld over 20 kinderen in de minigroep (4
tot 7 jaar) en 22 in de maxigroep ( 7 tot 12 jaar). De minigroep wordt opgevangen in de
Chaletruimte en de maxi groep in de Serrekamer.
De volgende scholen maken gebruik van Villa Oranje:
Dr. Schaepmanschool
OBS De Tweemaster
De Hoeksteen
De Ark
Dagelijks staan er vaste gezichten op de groep. De mentor van de minigroep is Lisette Knape
en van de maxigroep is Nathalie Bahnerth. Voor vragen kunt u bij de mentor van uw kind
terecht. Graag doen wij dit telefonisch of per mail. Dient er een oudergesprek te volgen dan
is dit mogelijk volgens de geldende regels van het RIVM.
Eenmaal binnen:
dragen wij een mondkapje,
houden wij gepaste afstand
wassen wij onze handen
niest en hoest u in de elleboog
wij schudden geen handen, maar heten u van harte welkom

Ophalen van de kinderen bij de diverse locaties
De kinderen worden opgehaald door vaste leiding en onthaalkrachten.
Bij de scholen wacht men buiten, bij evt binnen ophalen draagt de leiding een mondkapje en
houdt men gepaste afstand van de schoolleiding.
Kinderen worden niet met auto’s vervoerd.

Ophalen en brengen kinderen BSO
Graag willen wij u vragen bij het brengen en of ophalen van uw kind/kinderen de volgende
maatregelen in acht te nemen:
gelieve alleen te komen
vragen wij u buiten te wachten en/of uw kind af te zetten.
Is het noodzakelijk binnen te komen dan dient u een mondkapje te dragen
Blijft u op gepaste afstand van andere ouders en leidsters
Bij klachten graag uw kind niet zelf ophalen, komt er iemand anders dan een ouder,
wilt u dit dan even aan ons doorgeven?

Groepsindeling
Daar de overheid graag ziet dat wij de groepsindeling aanpassen naar indeling van de
scholen zou er binnen de BSO een geheel andere opstelling komen waarbij jongere en
oudere kinderen bij elkaar geplaatst gaan worden in ruimtes welke juist wel of niet op
leeftijd zijn ingericht, kiezen wij weloverwogen niet voor deze opstelling.
Omdat wij van mening zijn dat dit in strijd is met de vooraf gestelde eisen vanuit de
overheid en de Wet Kinderopvang, kiezen wij voor een door ons opgezette werkwijze welke
zowel het mentale- als sociale aspect van de kinderen als grootste belang zien.
De minigroep
Regels omtrent de minigroep:
Bij binnenkomst jas en tas ophangen aan de kapstok, schoenen in de daarvoor
bestemde kast plaatsen
Handen wassen bij binnenkomst, voor het eten en drinken, na toiletbezoek, na het
buiten spelen
Hoesten en niesen in de elleboog
Kinderen spelen in kleine groepjes samen
Aan tafel houden wij de groepjes klein
De mini’ s spelen alleen in hun eigen ruimte
Ook bij lichte klachten blijft uw kind thuis ( zie hiervoor de beslisboom op onze site)

De maxigroep
De maxi’s komen via de schuifpui naar binnen, jassen en tassen worden geplaatst aan
en naast de kapstok, schoenen mogen evt aan blijven
Handen wassen bij binnenkomst, voor het eten en drinken, na toiletbezoek, na het
buiten spelen
Hoesten en niesen in de elleboog
Kinderen spelen in kleine groepjes samen
Aan tafel houden wij de groepjes klein
Maxi’s verblijven alleen in de serrekamer
Ook bij lichte klachten blijft uw kind thuis ( zie hiervoor de beslisboom op onze site)

Voor beide groepen geldt:
Bij binnenkomst na het handen wassen krijgen de kinderen direct drinken en fruit en koekje
aangeboden. Zij zitten met hun eigen school aan tafel om daarna, na het schoonmaken van
tafel en stoelen, plaats te maken voor de volgende school.
De andere kinderen spelen ofwel binnen, ofwel buiten onder toezicht.
Bij traktaties is het traktatiemoment kort. Er wordt niet gezongen binnen de ruimte.
De groepen hebben hun eigen vaste gezichten. Leiding zorgt ervoor dat zij vooraf gaande de
opvang de taken hebben verdeeld en houden hierdoor voldoende afstand van elkaar.

Dagelijkse verdeling pm-ers/stagiaires/sport en spel begeleider:
Maandag:
Maxi groep 2 pm-ers of 1 pm-er en 1 stagiaire: 1 binnen en 1 buiten op het speelterrein TVB
Minigroep 1 pm-er en evt 1 stagiaire: 1 binnen en 1 buiten op het speelterrein BSO
Bij slecht weer houdt de leiding binnen voldoende afstand van elkaar
Dinsdag:
Maxi groep 2 pm-ers en evt 1 stagiaire: 1 binnen en 1 buiten op het speelterrein TVB
Minigroep 2 pm-ers en evt 1 stagiaire: 1 binnen en 1 buiten op het speelterrein BSO
Bij slecht weer houdt de leiding binnen voldoende afstand van elkaar
Woensdag:
I.v.m kleine groep worden de kinderen zowel opgevangen in de chaletruimte als in de serrekamer.
Tijdens de lunch zitten de kinderen verdeeld over twee tafels.
1 pm-er en 1 stagiaire aanwezig. Taken worden verdeeld zodat de afstand bewaard kan blijven.
Donderdag:
Maxi groep 2 pm-ers : 1 binnen en 1 buiten op het speelterrein TVB
Minigroep 2 pm-ers en evt 1 stagiaire: 1 binnen en 1 buiten op het speelterrein BSO
Bij slecht weer houdt de leiding binnen voldoende afstand van elkaar
Vrijdag:
Maxi groep 1 pm-er: spelen buiten op het speelterrein TVB
Minigroep 1 pm-er: 1 spelen buiten op het speelterrein BSO
Vooraf worden de taken verdeeld welke pm-er binnen en welke buiten

Dagelijkse verdeling en aantal kinderen over de beide groepen
Voor beide groepen geldt dat zij bij binnenkomst een eigen stamtafel krijgen toegewezen
waar fruit en drinken genuttigd kan worden. Het fruit en het drinken wordt door de leiding
van te voren klaar gezet en uitgedeeld. De leiding draagt het mondmasker en de
handschoenen. Indien mogelijk eten de scholen onafhankelijk van elkaar.
Na het eten en drinken kiezen de kinderen hun activiteit. De leidster kijkt wat mogelijk is en
heeft de verantwoording de kinderen zodanig in te delen dat drukte en/of groepsvorming
wordt voorkomen.
Buiten spelen wordt gestimuleerd maar wel goed kijkende naar het voorkomen van
groepsvorming. De kinderen worden zoveel mogelijk verdeeld over beide speelterreinen.
Het voetbalterrein Alexanderplantsoen is een derde buiten speel optie evenals de Oranje
speeltuin. Voor de Oranje speeltuin dient men van te voren aan te melden.
Toiletgebruik
De mini’s maken gebruik van de toiletten binnen de BSO ruimte, de maxi’s maken gebruik
van de toiletten in hal TVB.
Toiletgebruik wordt gemeld aan de leiding.
Activiteitenaanbod
Bij Villa Oranje worden er dagelijks activiteiten aangeboden. Knutselactiviteiten vinden
plaats in beide ruimtes aan een vaste tafel. Bij drukte zal er een tijdsklok ingezet gaan
worden. Dit geld ook voor het spelen in de diverse hoeken.
In de hoeken spelen maximaal 4 kinderen met elkaar.
Looproutes
Binnen de ruimte is het helaas niet altijd mogelijk om looproutes aan te houden. Door de
maxigroep via de serre de maxiruimte te laten betreden en hier een tijdelijke garderobe te
creëren wordt de interactie met de minigroep beperkt.

Algemene maatregelen:
De Buitenschoolse Opvang (BSO) is met ingang van 19 april 2021 weer volledig geopend.
De laatste versie van de adviezen van het RIVM zoals opgenomen in het Generiek kader
Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM is het uitgangspunt van alle maatregelen, aangepast
voor de kinderopvangsector.
De volgende algemene maatregelen zijn van kracht en nemen kinderopvangorganisaties in acht:
1. Afstand houden.
 Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.
 Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden, bewaar ook
in de gemeenschappelijke ruimtes (pauzeruimte, gangen, toiletten) 1,5 meter afstand.
 Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Ouders
komen niet binnen, tenzij strikt noodzakelijk. Als ze binnenkomen, dragen ze een
mondneusmasker.
 Houd je bij de school tijdens het halen van de BSO-kinderen aan de maatregelen die de school
heeft getroffen.
 De leiding van Villa Oranje werkt op momenten dat het niet mogelijk is onderling afstand te
houden met dichte mondkapjes. Bij binnenkomst van de kinderen kan deze vervangen
worden door een plastic mondkapje.
2. Hygiënevoorschriften.
Onderstaande punten zijn een aanvulling op de standaard hygiënemaatregelen in de
kinderopvang en op scholen. Zie ook de Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM.
 Zorg dat zowel medewerkers als kinderen een goede handhygiëne kunnen aanhouden. Zorg
voor water en zeep. Faciliteer het handen wassen in ieder geval: bij aankomst op opvang of
school, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met
dieren en bij vieze of plakkerige handen. Een alternatief voor handen wassen met water en zeep
kunnen reinigingsdoekjes voor de handen zijn. Zie ook Hygiëne en COVID-19 | RIVM.
 Communiceer over de hygiënemaatregelen en laat iedereen deze zo nauwkeurig mogelijk
opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog
en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen wassen
en hoest- en nieshygiëne aan te houden.

 Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen aanraken)
en spelmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep
(bijvoorbeeld allesreiniger)
 Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere
schoonmaakprotocol. Maak één of meerdere personeelsleden verantwoordelijk voor de
uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Reinig je handen met water en zeep. Zo kun je
ziektewekkers verwijderen. Handenwassen werkt het beste bij de preventie van besmetting.
Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het
gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.
3. Ventilatie en binnenklimaat
 Wij zorgen voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of via roosters of
kieren, of met het mechanisch ventilatiesysteem.
 Groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes worden elke dag regelmatig gelucht.
Villa Oranje heeft binnen de beide ruimtes een extra investering gedaan omtrent de ventilatie.
Wij maken gebruik van een extra luchtfiltersysteem.
4. Besmetting op locatie
In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie wordt
het scholenteam van de GGD geïnformeerd door de houder. Wanneer een persoon (kind of
medewerker) positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit, zowel buiten
als binnen de kinderopvang/school. De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt
de regie in de te nemen maatregelen.
Binnen Villa Oranje is een apart handelingsplan opgesteld betreffende bron en
contactonderzoek.

