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Inleiding 
Deze locatiegebonden afspraken zijn een aanvulling op de reguliere locatiegebonden afspraken. 
Deze afspraken betreffen preventieve maatregelen die op locatie Vso, Bso en Spelenderwijs Het 
Ooievaarsnest worden getroffen om een veilige omgeving te bieden voor kinderen, ouders en 
medewerkers om besmetting met het virus te voorkomen/ beperken. 
 
Houd 1,5 meter van elkaar 
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor 
kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen 
wanneer mogelijk. Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) 
medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.  
 
Openingstijden Vso 
Ongewijzigd 

Openingstijden Spelenderwijs 
Maandagmiddag 08.00-12.00 
Dinsdagochtend 08.00-12.00  
donderdagochtend 08.00-12.00 
vrijdagmiddag. 08.00-12.00 
 
Openingstijden Bso 
De openingstijden van de Bso worden aangepast op de tijden waarop kinderen uit school worden 
opgehaald. De Bso sluit haar deuren om uiterlijk 18.30 uur. 

Deurbeleid Spelenderwijs, Vso en Bso  
Algemene maatregelen bij het halen en brengen  

● Het brengen en halen mag per gezin door 1 ouder gedaan worden. 
● Het is niet toegestaan om broertjes/zusjes mee te nemen naar het pand, als zij geen gebruik 

maken van opvang van deze locatie. 
● Wij vragen ouders lopend of met de fiets te komen wanneer dit mogelijk is. 

 
Brengen van kinderen naar Spelenderwijs 
De wijze van wegbrengen is tijdelijk gewijzigd. Ouders kunnen ‘s morgens tussen 8.00 en 8.20 uur 
hun kind naar Spelenderwijs brengen. Om 8.20 uur mogen er geen ouders meer in het pand of op het 
schoolplein aanwezig zijn om de leerlingen van de basisschool de mogelijkheid te geven de school te 
betreden. Het brengen gaat als volgt: 

● Ouders kunnen hun kind via het schoolplein bij de reguliere ingang van het pand naar het                
spelenderwijs lokaal brengen.  

 
 



 
 

● Er mag 1 ouder per keer het pand betreden. Ouders kunnen naar de groep bellen als zij voor                  
het pand staan. De pedagogisch medewerker laat weten of de ouder al naar binnen mag of                
nog heel even buiten moet wachten. 

● Ouders houden buiten 1,5 meter afstand van elkaar.  
● Jassen en tassen mogen niet aan de kapstok worden gehangen, deze gaan mee de              

groepsruimte in.  
● Wij vragen ouders om het afscheid kort te houden en het pand en schoolplein direct te 

verlaten.  
 
Kind(eren) ophalen van Spelenderwijs 

● Ouders kunnen hun kind ophalen op het schoolplein aan reguliere zijde van het pand. 
● De pedagogisch medewerker neemt de kinderen mee naar de hal voor de uitgang aan de               

voorzijde van het pand. De kinderen hebben hun jas aan en hun tas met spullen bij zich. 
● Een voor een laat de pedagogisch medewerker de kinderen naar hun ouder toelopen.             

Kinderen mogen alleen de hal verlaten wanneer de pedagogisch medewerker de ouder van             
het kind ziet. Is de ouder nog niet aanwezig, dan wacht het kind met de pedagogisch                
medewerker in de hal.  

● Als blijkt dat ouders buiten even moeten wachten wordt hen gevraagd 1,5 meter afstand te               
bewaren.  

● Wij vragen  ouders het schoolplein direct te verlaten zodra zij hun kind hebben opgehaald.  
 
Wanneer ouders hun kind naar de Vso brengen 
De wijze van wegbrengen naar de Vso ziet er als volgt uit: 

● De ouder loopt met zijn/haar kind naar het toegangshek aan de voorzijde van het pand 
● Het is niet toegestaan als ouder om het schoolplein te betreden. 
● Wanneer ouders bij het toegangshek van het pand staan nemen zij telefonisch contact op              

met de pedagogisch medewerkers van de Vso om te laten weten dat zij er zijn.  
● De pedagogisch medewerker van de Vso loopt naar toegangsdeur. Zodra de ouder de 

pedagogisch medewerker ziet neemt de ouder afscheid van het kind en laat het kind naar de 
medewerker toelopen.  

● De pedagogisch medewerker neemt het kind mee naar binnen. 
 

Wanneer het kind wordt opgehaald van de Bso 
Om het kind te kunnen ophalen hebben we de volgende afspraken gemaakt: 

● Ouders nemen telefonisch contact op met de pedagogisch medewerkers van de Bso wanneer             
zij bij het toegangshek van het pand aan de voorzijde van de school staan.  

● De pedagogisch medewerker vertelt het kind dat de ouder bij het toegangshek staat en dat               
het naar de ouder toe mag lopen. 

● De pedagogisch medewerker blijft telefonisch met de ouder in contact totdat deze bevestigd             
heeft zijn/haar kind bij zich te hebben. 

 
 



 
 

● De tassen worden bij aanvang van Bso beneden bij de trap gehangen. Het kind neemt de                
eigen ras mee wanneer het naar huis gaat. 

 
Overdracht Vso en Bso 
Er zal geen mondelinge overdracht plaatsvinden bij het brengen en halen van de kinderen. Als er                
belangrijke zaken zijn die besproken moeten worden dan vragen wij ouders dit telefonisch te doen of                
in het ouderportaal te schrijven.  
 
De pedagogisch medewerkers zullen het ouderportaal gebruiken voor de overdracht, zodat ouders            
goed op de hoogte wordt gebracht van hoe uw kind de dag beleefd heeft en welke activiteiten uw kind                   
heeft gedaan.  
 
Overdracht Spelenderwijs 
Bij de overdracht dient ook 1,5 meter afstand in acht genomen te worden. Dit kan op Spelenderwijs 
op verschillende manieren mogelijk gemaakt worden. Bijvoorbeeld: 

● De ouder laat de peuter aan tafel puzzelen/ spelen en legt uit dat ze hier afscheid neemt. 
Neem duidelijk afscheid en loopt naar de deur, de Pm’er gaat naast het kind zitten, maakt 
even verbaal contact en tilt het op en zwaait samen vanaf de tafel. Troost het kind als het 
verdrietig is. 

● De ouder laat het kind in een van de speelhoeken spelen, neemt daar afscheid en gaat weg 
(alleen als te voorspellen is dat het kind niet verdrietig wordt bij het afscheid en de ouder niet 
los wil laten) 

 
Neem de tijd om een kind dat verdrietig is bij het afscheid te troosten. Van belang is dat de Pm’er van 
de groep duidelijk aan de ouder vertelt hoe hij/zij afscheid kan nemen van zijn/haar kind. Stel de 
ouder gerust dat er voldoende tijd is om het kindje te troosten als de ouder weg is.  
 
Op het einde van de dag staat in het ouderportaal wordt beschreven welke activiteiten het kind heeft 
gedaan en worden bijzonderheden benoemd.  
 
Samenwerking Spelenderwijs met de kleutergroep 
Vanaf 1 juli 2020 is het voor Spelenderwijs weer mogelijk om samen te werken met de kleuterklas. 
Hierbij dient wel 1,5 meter afstand tussen volwassenen in acht te worden genomen. 
 
Wat kun je op de groep doen om 1,5 meter afstand te bewaren? 
Op de volgende wijze kan 1,5 meter afstand tussen Pm’ers bewaard worden  

● Het eetmoment wordt opgesplitst. Het is niet de bedoeling dat er met de gehele groep en aan 
1 grote tafel wordt gegeten. De aanwezige Pm’ers verdelen zich over twee ver uit elkaar 
staande tafels zodat 1,5 meter tussend de aanwezige PM’ers gewaarborgd is. (dit is niet 
nodig als de Pm’er alleen werkt op de groep) 

 
 



 
 

● De aanwezige PM’ers spreiden zich zoveel mogelijk over de ruimte en houden 1,5 meter 
afstand als dat kan.  

● De Pm’ers bespreken regelmatig met de kinderen de regels die zijn gemaakt om verspreiding 
van het Corona virus tegen te gaan (zoals regelmatig handen wassen en op welke manier je 
dat doet, hoesten en niezen in elleboog) 

 
Hygiënemaatregelen 
Om besmetting met het coronavirus te voorkomen maken wij de volgende afspraken: 

● Bij binnenkomst op Spelenderwijs vragen wij ouders de eigen handen en de handen van hun 
kind te desinfecteren met desinfecterende doekjes. Deze staan bij de ingang van de groep. 

● De pedagogisch medewerkers wassen regelmatig hun eigen handen en de handen van de 
kinderen volgens de richtlijnen van het RIVM. De handen worden gedroogd met papieren 
doekjes die vervolgens worden weggegooid. 

● Zoals altijd krijgt ieder kind een eigen beker, een eigen fruitbakje of bordje en eigen bestek. 
● De groepsruimtes worden extra schoongemaakt. De pedagogisch medewerkers worden 

hierbij ondersteund door onze huishoudelijk medewerker. 
● Pedagogisch medewerkers hoesten en niezen in hun elleboog en leren de kinderen dit ook te 

doen. 
● Medewerkers geven anderen geen hand om zich voor te stellen. Nieuwe medewerkers en 

nieuwe ouders worden met woorden vriendelijk begroet. 
 
Pauze 
De PM’ers houden rekening met 1,5 meter afstand van elkaar als zij pauze houden. Er wordt zoveel 
mogelijk buiten pauze gehouden. 
 
 
 
 

 
 


