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Woord vooraf 
In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden, gegeven de aard van het werk, niet altijd mogelijk en 
wenselijk. Dit werkplan bevat de belangrijkste basiselementen. Echter, bewustwording en gezond 
verstand zijn minstens zo belangrijk voor een verantwoorde opvang in deze bijzondere tijd.  
De gezondheid en veiligheid van ouders, kinderen en onze zeer gewaardeerde medewerkers zijn voor De 
Kangoeroe essentieel. Wij hopen dat eenieder dan ook respectvol en zorgvuldig zal omgaan met de 
richtlijnen. 

Locatie Meijbreestraat: 
Ons pand aan de Meijbreestraat biedt mogelijkheden om gebruik te maken van een éénrichting-route.  
Er is aan beide uiteinden van de hal namelijk een in-/uitgang. 

• Ouders betreden het pand aan de kant van de Tango. 

• Ouders verlaten het pand aan de kant van de school. 
 

Door de wisselende schooltijden laten wij, met uitzondering van de jongste kleuters, de reguliere 
groepssamenstelling los. Wij gaan uit van de autonomie van de kinderen. Zij mogen de komende weken 
zelf kiezen bij wie zij in de groep willen spelen. Vanzelfsprekend houden wij hierbij de wettelijke regels 
omtrent de groepsgrootte in acht en zullen de vertrouwde leidsters aanwezig zijn. 

Emotionele veiligheid 
Tussen (pedagogisch) medewerkers en kinderen vanaf 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 
bewaard worden. Wij zullen de kinderen hier – door praten en uitleggen – bewust van maken. 
Het uitgangspunt is om samen met de kinderen spelenderwijs zoveel mogelijk de afstand van 1,5 meter te 
respecteren, maar er zal zo nodig ook écht wel getroost worden. 
 

Om de intensiteit van het halen van kinderen te spreiden, zal de volledige BSO (ook de groep kleuters van 
de Paarse BSO) opgevangen worden op onze locatie aan de Meijbreestraat. Binny zal daar op haar groep 
aanwezig zijn. De leidster is vertrouwd. De groepsruimte biedt echter een nieuwe uitdaging. 

Herinnering maatregelen. 
De voor- en achterdeur staan open tijdens haal- en brengtijden. Dit voorkomt contact met de deurklinken, 
en ouders hebben hierdoor naar verwachting goed zicht op de drukte in het pand.  

✓ Wacht indien nodig (buiten), met inachtneming van een minimale afstand van 1,5 meter. 
✓ Let op de gemarkeerde looproute. 
✓ Houd 1,5 meter afstand met onze PM’ers tijdens de korte overdracht. 
✓ Uw kind(eren) wordt gebracht of gehaald door 1 volwassene, dus ook zonder extra kinderen. 
✓ U komt niet in de groep. 
✓ U meldt hoe laat u uw kind ophaalt. Of u meldt dit telefonisch op een later tijdstip. 

Dit zal zorgen voor een vlotte doorstroming. Wij zorgen ervoor dat uw kind klaarstaat. 
✓ Neem de thuisblijfregels (gezondheid kinderen) in acht. Ziek = thuisblijven, ook bij twijfel. 
✓ Kinderen van de BSO kunnen zelf naar hun ouders toe lopen. 

Tijdens de opvang 
Onze leidsters zullen zich voortdurend bewust zijn van de afstand onderling. In de BSO werken wij vanuit 
ons Pedagogisch beleid met kleine groepjes met 1 PM’er. 
Het buiten spelen laten wij over aan het inzicht en de onderlinge afstemming van onze PM’ers. Te veel 
opgelegde buitenspeeltijden zorgen voor stress tijdens de pedagogische invulling van het dagritme, 
waarbij de leidsters moeten kunnen inspelen op dat wat de groep gedurende de dag vraagt. 
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Tijdens de opvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR 
NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor overmachtsituaties als gevolg van Corona. 

Met betrekking tot de noodopvang zullen wij de regels van de rijksoverheid volgen. U kunt deze vinden op 
www.rijksoverheid.nl  

 
Reguliere opvang 

• Op de dagen dat de kinderen naar school gaan en bij ons de NS gereserveerd staat, kan er gebruik 
worden gemaakt van de reguliere NS-opvang. 

• Maakt uw kind géén gebruik van de NS-opvang, dan ontvangen wij graag een afmelding, zodat 
het plekje weer beschikbaar is voor noodopvang. 
 

Voor het openzetten van de toegangsdeuren tijdens de haal- en brengtijden hebben wij een QuickScan 
uitgevoerd. Door het inzetten van extra leidsters en het aanbrengen van een veiligheidshekje bij de 
dreumesgroep, zijn de veiligheidsrisico’s zeer beperkt. De gezondheid verdient en krijgt op dit moment 
onze hoogste aandacht. 

Telefoonnummers groep 
Nu de overdracht kort zal zijn, geven wij een overzicht van de telefoonnummers van de groepen. 
De leidsters zijn rechtstreeks te bereiken. 
 
 

Algemeen:   0541-53 13 53 
 

BSO Locatie Meijbreestraat: 06-45444410 
 

Vervoer 
Tussen (pedagogisch) medewerkers en kinderen vanaf 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 
bewaard worden.  

Het grootste aantal kinderen dat opgehaald wordt van school, betreft de Drie-eenheidschool. 
Hiervoor is geen vervoer nodig. 
 
Nu de BSO-opvang nog niet volledig geopend is, gaat het hier om het ophalen van slechts een paar 
kinderen per dag. En sommige kinderen worden zelf gebracht door ouders. 
Wij vragen ouders van de oudere kinderen om zelfstandig op de fiets te komen. 
De komende week zullen wij het vervoer verder monitoren. 
 
Voor het ophalen van de kinderen verwachten wij door de ouders geïnformeerd te worden over welke 
afspraken er op school gelden. Dus hoe en waar wij de kinderen dienen op te halen. 

Tot slot 
Dit werkplan zal voortdurend, en in goed overleg met het team, worden aangepast naar aanleiding van de 
ervaringen uit de praktijk. 
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