
 
Locatie specifiek plan  
BSO de Roderik 
 
 
Zoals eerder aangekondigd gaat per 19 april 2021 onze buitenschoolse opvang weer 
volledig open. Hierbij infomeren we u hoe we verantwoord open kunnen gaan voor alle 
kinderen.  
 
Groepsindeling. 
Er zal geen wijziging zijn in de groepsindeling van de BSO, de maximale groepsgrootte is  
20 kinderen. Kinderen van max 3 verschillende scholen maken gebruik van de BSO, hiervan 
is één school met één gezin en één school waarvan 2 kinderen gebruik maken van de BSO. 
 
Inzet Personeel. 
Maandag VSO: Esther BSO: Ryanne 
Dinsdag  VSO: Ryanne BSO: Ryanne en Geertje 
Woensdag VSO: Geertje BSO: Geertje 
Donderdag VSO: Ryanne BSO: Ryanne en Ankie 
Vrijdag  VSO: Esther BSO: Ankie 
 
Beschikbare ruimte. 
We kunnen gebruik maken van de BSO ruimte, gymzaal en buitenplein van de Roderik van 
Voorst. 
 
Activiteiten aanbod. 
De aankomende activiteiten zullen zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. 
 
Brengen / ophalen van kinderen.  
 
Brengen: Voor het brengen van de kinderen voor de VSO, vakantie-opvang of als de 
scholen dicht zijn, gelden de volgende maatregelen: 

• Ouders kunnen zich melden door aan te bellen bij de hoofdingang van de school en 
blijven buiten staan. 

• De pedagogisch medewerker komt naar de hoofdingang en begeleidt het kind naar 
binnen. 

• Het kind gaat dan eerst handen desinfecteren bij de ingang.  

• Het kind wordt door één ouder gebracht. 

• Bijzonderheden betreffende het kind graag doorgeven via whats-app of telefonisch. 
 

Ophalen: Voor het ophalen van de kinderen van deze locatie zullen de volgende 
maatregelen gelden: 

• Ouders kunnen zich melden door aan te bellen bij de hoofdingang van de school en 
blijven buiten staan. 

• Het kind wordt door één van de pedagogisch medewerkers bij de hoofdingang 
overgedragen aan de ouder of gaat zelfstandig naar huis. 

• Het kind wordt door één ouder opgehaald. 

• Wanneer wij overdracht van het kind willen geven, doen wij dit bij het haal moment 
waarbij wij de overdracht buiten doen en de 1,5 meter-regeling in acht nemen. 
 

Overige aandachtspunten 

• Wij volgen voor de maatregelen het landelijk Protocol Kinderopvang. Dit staat op onze 
website. 

• Bij neusverkoudheid, koorts of andere klachten hanteren wij de beslisboom 
Neusverkouden kind 0 tot 12 of het kind al dan niet naar de opvang mag komen. 

 
Bijlage: Stappenplan corona besmetting. 
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