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Inleiding 
Deze locatiegebonden afspraken zijn een aanvulling op de reguliere locatiegebonden afspraken. 
Deze afspraken betreffen preventieve maatregelen die op locatie Sport Bso Roskam 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. Tussen 
(pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers en ouders moet altijd 
1,5 meter afstand bewaard worden.  
 
Deurbeleid 
Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen / beperken hanteren wij een aangepast 
deurbeleid. 
 
Betreden van het complex 
Zowel kinderen, personeelsleden en ouders kunnen het complex via de standaard ingang betreden. 
In een brief aan ouders is gevraagd om bij het betreden van het complex rekening te houden met het 
houden van 1,5 meter afstand.  
 
Deurbeleid als kinderen binnen zijn 
Ouders van van Bso kinderen mogen het terrein van het Sportcomplex  betreden via de hoofdingang.. 
Wanneer de kinderen in het gebouw zijn blijven de ouders bij de toegangsdeur van het gebouw staan. 
Het is niet toegestaan dat ouders het pand betreden. 
 
Op de toegangsdeur hangt een instructie voor ouders waarin hen gevraagd wordt het pand niet te 
betreden, maar even te bellen om te laten weten dat zij er zijn en om 1,5 meter afstand van anderen 
te houden. 
 
Wanneer mogelijk loopt de pedagogisch medewerker met het kind mee naar de ouder. Wanneer de 
pedagogisch medewerker alleen staat houden ouders en pedagogisch medewerker telefonisch 
contact tot de ouder aangeeft dat het kind bij de ouder is.  
 
Deurbeleid als kinderen zich op het sportveld buiten bevinden 
Ouders lopen tot het hek van het sportveld waar de Bso kinderen zich bevinden. Het is niet 
toegestaan dat ouders het sportveld betreden. 
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De pedagogisch medewerker laat het kind weten dat zijn/haar ouder er is en het kind gaat met de 
ouder mee naar huis. De pedagogisch medewerker heeft de persoonlijke spullen van alle kinderen 
(jassen/ tassen) al buiten staan. 
 
Algemene maatregelen bij het halen en brengen van kinderen 

● Het brengen en halen mag per gezin door 1 ouder gedaan worden. 
● Wij vragen ouders lopend of met de fiets te komen wanneer dit mogelijk is. 

 
Gebruik kleedkamers 
De kleedkamers 1 en 2 worden op Bso dagen gebruikt door ‘t Herdertje.  
 
Binnenruimte 
De binnenruimte wordt momenteel alleen gebruikt door de beheerders van het sportcomplex, door 
medewerkers van Kinderopvang ‘t Herdertje en door kinderen van de Sport Bso. Clubleden maken 
momenteel geen gebruik van deze binnenruimte. 
 
Hygiënemaatregelen  
Om besmetting met het Coronavirus te voorkomen maken wij de volgende afspraken: 

● Wij vragen de kinderen bij binnenkomst om zelf hun handen te wassen. Daar waar kinderen 
dit lastig vinden worden ze hierbij geholpen. 

● 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 op Bso dagen schoongemaakt door de pedagogisch medewerkers. 

Zij krijgen hierbij ondersteuning van de huishoudelijk medewerker. Hierbij is extra aandacht 
voor oppervlakken waar veel contact mee is, zoals deurklinken, tablet, tafelblad etc.,  

● 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. 

 
Extra schoonmaakmaatregelen sportcomplex i.v.m. Corona 

● Er vinden extra schoonmaakwerkzaamheden plaats ivm het voorkomen van verspreiding van 
het Coronavirus. 
 

Wat kan de pedagogisch medewerker 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 
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● Je kunt de groep in tweeën splitsen, zodat je ieder een groepje kinderen onder je hoede hebt 
en deze een activiteit aanbieden. Bijvoorbeeld: 1 Pm’er speelt met een groep kinderen buiten 
en de andere Pm'er van dezelfde groep blijft met de andere kinderen binnen om daar een 
activiteit te doen.  

● 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, dat de Pm’ers proberen wanneer mogelijk 1,5 meter 
afstand van de kinderen te houden etc.) 

 
Niet-structurele activiteiten buiten de groep 
Deze zijn allen geannuleerd tot nader orde. 

Activiteiten buiten 
Veld 4 (eerste veld die je ziet) is bestemd voor gebruik door ‘t Herdertje en door clubleden (kinderen) . 
Op de Bso tijden betekent dit dat het veld gedeeld wordt met andere kinderen die hier trainen. Er is 
een verdeling gemaakt, waarbij ieder een deel van het veld gebruikt. 
 
De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat zij zich verspreid van elkaar en andere volwassenen 
op het buitenveld bevinden, minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar. 
 
Medewerkers van de Sport Bso zorgen ervoor dat zij (met hun groep) afstand houden van andere 
volwassenen (ouders van clubleden die zich op het complex bevinden) en ouders van de bso die hun 
kind ophalen.  
 
Van de betegelde buitenruimtes en het grasveld wordt alleen gebruik gemaakt wanneer de 
pedagogisch medewerker dit veilig acht.  
 
Vervoer van kinderen 
Het vervoer van de kinderen geschiedt in de Herdertje vervoersmiddelen 
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