
Locatie Specifiek Plan  

Aanvullende maatregelen op de BSO n.a.v. heropening op 19-04 2021 

 

1. Analyse van BSO voor lockdown 

Wij bedienen met onze BSO, kinderen van basisschool KOM.MIJN. Daarnaast 

bezoeken 2 kinderen een andere school. Zij komen met eigen vervoer naar onze BSO. 

Het betreft in totaal 15 klassen  van basisschool KOM.MIJN, waarvan  kinderen 

gebruik maken van de VSO of NSO.  

 

Wij werken met 2 stamgroepen NSO en 1 stamgroep VSO, waarbij we starten in de 

verticale stamgroep. Na het drink/fruitmoment mogen de kinderen vanuit een open 

deuren beleid zelf de activiteiten kiezen waaraan ze deelnemen. Er is veel ruimte tot 

vrij spel. De Pedagogisch medewerkers verd elen zich over de diverse ruimtes binnen 

en buiten. (zie pedagogisch beleidsplan BSO). 

 

De leeftijden van de kinderen variëren van 4-12 jaar.  

Wij hebben een vast team van pedagogisch Medewerkers (4) in dienst, aangevuld 

met een aantal flexibele krachten (2-3). 

 

Wij maken gebruik van een 3-4 tal binnenruimtes (BSO -ruimte, 

handvaardigheidslokaal en speelzaal 1 en af en toe ook speelzaal 2) en daarnaast 

gebruiken we speelplaats Noord van de school en soms kunnen we de zijstroken van 

de sportvelden van Belfeldia gebruiken. 

 

2. Huidige groepsindeling BSO locatie KOM.MIJN 

Zoals boven omschreven bezoeken er kinderen vanuit 15 klassen van basisschool 

KOM.MIJN onze BSO. Daarnaast komen er 2 kinderen vanuit een externe locatie naar 

de VSO en NSO. 

Wij delen de VSO groepen in twee subgroepen in om zgn bubbels te creëren. De 

Pedagogisch Medewerkers gaan zoveel mogelijk gescheiden van elkaar te werk.  

 

In de NSO maken we twee bubbels waaraan per groep op ma/di do 2 medewerkers 

verbonden zijn. Op woe en vrij per groep 1 Pedagogisch Medewerker. 

 

We kiezen voor een indeling waarbij de groepen van school leidend zijn, maar kijken 

daarnaast naar leeftijd. Waarbij groep 1 de oudere kinderen krijgt toebedeeld en 

groep 2 de jongere kinderen. 

Deze indeling zal van kracht zijn totdat de maatregelen uit het generiek kader van het 

RIVM worden opgeheven. 

 

 

 



3. Indeling en inzet personeel 

We hebben een vast rooster gemaakt voor de Pedagogisch Medewerkers van het 

BSO team voor zowel vso als nso, waarbij de PM-ers aan een vaste bubbel gekoppeld 

worden per dag en waar mogelijk ook per week in de samenwerking met collega’s op 

de groep. Als het aankomt op invalkrachten dan kunnen we kruisbesmetting met kdv 

/ andere bubbel BSO,  helaas niet volledig voorkomen. Telkens zal bij roostering 

wegens ziekte en verlof de op dat moment meest voor de hand liggende PM-er 

ingeroosterd worden ter vervanging. Er zijn 2 Pm-ers die naast de BSO ook vaste 

dagen op het KDV werken. Helaas lukt het niet om hen volledig aan ofwel KDV ofwel 

BSO te koppelen. Ze worden wel in hun vaste groepen ingeroosterd) 

M.b.t. mentorverdeling naar kinderen toe zal de PM-er die op de groep staat op de 

eerste dag van de week voor het betreffende kind, de vaste mentor zijn. (voor een 

kind dat op ma en di de bso bezoekt zal dat dus de PM-er van de maandag zijn, voor 

het kind dat alleen op do de bso bezoekt de mentor van de do zijn) 

 

 

4. Indeling gebruik beschikbare ruimtes 

Kinderen die de VSO bezoeken starten in ruimte BSO of in ruimte handvaardigheid 

lokaal (beide sub bubbels in een andere ruimte) Daar wordt gegeten en gespeeld.  

Voor de NSO geldt: groep 1 start in BSO ruimte met fruit eten en drinken om 14.45 -

15.00. Voor NSO groep 2 geldt: starten in speelzaal  links, fruit enten en drinken van 

14.35-15.00. 

Daarna zal groep 1 bij goed weer buiten spelen aan kant Noord. 

Groep 2 zal gaan buiten spelen aan kant Zuid. 

Bij minder weer kan er gekozen worden om deels of volledig binnen te spelen; BSO 

ruimte + speelzaal links is dan na 15.00 voor groep 1, handvaardigheid lokaal en 

speelzaal rechts is voor groep 2. 

 

5. Activiteitenaanbod 

We zorgen voor voldoende speel en spelmogelijkheden in  zowel de binnen als 

buitenruimtes. Uiteraard betekent het werken in bubbels dat we minder flexibel 

kunnen zijn in ons aanbod dan voor de lockdown. Toch denken we met een breed 

aanbod aan spelmaterialen ook nu voor de kinderen voldoende uitdagingen te 

kunnen bieden en zullen kinderen de ruimte blijven krijgen om zelf keuzes te mogen 

maken betreffende de activiteiten waaraan ze deel willen nemen. 

Voor zowel de kinderen als de Pedagogisch Medewerkers is een nieuwe situatie 

ontstaan, waarin we allemaal onze weg moeten gaan vinden. Aan het enthousiasme 

en de betrokkenheid van de medewerkers zal het niet liggen. We zijn blij dat we weer 

alle kinderen mogen begroeten en voornemens er gezellige dagen van te gaan 

maken! 

We blijven oog houden voor de individuele wensen en behoeften van kinderen, en 

waar mogelijk zullen we hier ook op inspelen. 

 

 



6. Locatie-specifieke maatregelen 

We willen de kinderen van NSO groep 2 ophalen uit de klassen om 14.30. Dit om 

samenscholing van beide groepen op de gang bij de kapstokken te voorkomen. De 

kapstok voor speelzaal rechts is voor de kinderen van groep 2. De kapstok voor 

speelzaal links voor de kinderen van groep 1. Uitzondering is de kinderen van groep 

3; deze kinderen gebruiken de kapstok aan de overkant, aangezien de leerlingen van 

groep 3 op maandag in bubbel 2 vallen en op di en do in bubbel 1. 

 

Ouders mogen ’s ochtends in de VSO de kinderen brengen bij de BSO deur. Daar zal 

aangegeven worden in welke ruimte het kind die ochtend mag spelen en eventueel 

ontbijten. 

Ophalen in de korte middagen mag bij goed weer aan de kant waar de kinderen 

buiten spelen; dus voor groepen 1 en 2 van school aan speelplaats Zuid aan de poort. 

Dit geldt op maandag ook voor de kinderen van groep 3.  De kinderen van groep 4 

t/m 8 mogen opgehaald worden aan de poort van speelplaats Noord. Ook kinderen 

van de groepen 3 op de di en do. 

Op woensdag en vrijdag gebruiken we alleen poort Noord, gezien de kleinere groep 

kinderen. 

Bij slecht weer (u ziet geen kinderen buiten spelen) mogen de kinderen bij de BSO 

deur worden opgehaald; kinderen van bubbel 1 aan de BSO deur; kinderen van 

bubbel 2 aan de handvaardigheidsdeur. Het verzoek is buiten te blijven wachten. 

Neem hierbij alle coronaregels in acht. 
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