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Dit protocol is een aanvulling op het algemene COVID-19 protocol van Eigen & Wijzer.
Zie: https://www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus/

Op BSO De Wijze Vrienden gelden de volgende aanvullende maatregelen:

Bij BSO De Wijze Vrienden bieden we buitenschoolse opvang aan voor kinderen van 4 tot 13 jaar,
georganiseerd op één groep. De kinderen worden opgevangen van twee scholen: Nellestein Dalton
Onderwijs en Prof. Dr. I.C. van Houteschool.

Met de huidige maatregelen van het protocol Kinderopvang en Generiek Kader van het RIVM,
hebben we deze maatregelen ingezet:

De groep blijft als volgt ingericht:

Naam: basisgroep BSO 4-13 jaar*

Locatie: lokaal begane grond hoofdgebouw
School van de kinderen: Nellestein & van Houteschool

Max aantal kindplaatsen: 20 per groep

Leeftijd: Beroeps
kracht:

Max
kinderen:

Beroeps
krachten:

Max
kinderen:

4-13 jr 1 10 2 20

*De BSO heeft één ruimte tot zijn beschikking waardoor de opvang in één ruimte zal plaatsvinden
met kinderen van twee verschillende scholen.

Breng- en haalmomenten, contact ouders

● Eén van de ouders/verzorgers mogen de kinderen ophalen in de school.
● De ouder komt zijn/haar kind halen via de zijdeur (kabouterhuis).
● Een kind (afhankelijk van leeftijd) kan zelfstandig of met een medewerker naar de zijdeur

nadat de ouder zich gemeld heeft. De ouder houden afstand van  elkaar.
● Ouders dragen bij het brengen en halen het liefst nog een mondkapje.
● Looproute; via buiten naar de gang van de zijdeur (aan de kant van het Kabouterhuis).

Dit voorkomt  ander verkeer via de hoofdingang van de school.
● De ouders ontvangen via de OuderApp een algemeen bericht over het verloop van de

betreffende dag v.w.b. activiteiten, e.d. Het is ook mogelijk dat de ouders een korte
mondelinge overdracht ontvangen bij de BSO ruimte. Communicatie vindt plaats op
afstand.
Wanneer er bijzonderheden zijn over het kind, wordt hierover telefonisch contact
opgenomen met de ouder(s) en eventueel een afspraak gemaakt voor een
gesprek.

Tijdens de BSO opvang

● Wij streven ernaar zoveel mogelijk dezelfde medewerkers in te zetten op de groepen, om de
continuïteit (wisseling medewerkers) en veiligheid te bewaken. Er staan twee vaste
medewerkers op de BSO groep.

● Het schoolplein wordt hoofdzakelijk alleen door de BSO gebruikt. Andere scholen / BSO’s
maken geen gebruik van dit plein, alleen kan het niet worden voorkomen dat kinderen
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samen spelen. Er wordt een goede inschatting gemaakt of wellicht dan een scheiding (van
pionnen) nodig is.

Hygiënemaatregelen

● Kinderen die van school binnenkomen bij de locatie, wassen onder toezicht van de

medewerkers hun handen. Dat doen zij in de hal van de BSO bij de toiletten. Daarna
betreden zij pas de groepsruimte. Wij gebruiken bij het wassen van de handen zeep en
papieren handdoekjes.

● Er worden extra schoonmaak momenten georganiseerd, dit wordt onderling afgestemd
tussen de medewerkers. Er is een taakverdeling voor het reinigen van deurklinken, kranen,
toiletten etc. Dat wordt bij een korte middag om 16.00 en 17.30 uur extra gedaan. Bij een
lange middag (woensdag) ook nog om 14.00 uur.

● Bij opruimen en schoonmaken worden handschoenen gedragen door medewerkers, zodat
bijv. gebruikte bekers en borden van kinderen en medewerkers, niet in aanraking komen met
de medewerkers.

● De iPad en de telefoon; hier worden vaste medewerkers voor aangesteld deze te gebruiken.
Voor en na het gebruik worden de iPad’s en telefoon ontsmet.

● Extra alert op:

- De ruimtes worden regelmatig geventileerd (ramen en deuren open).

- De schoonmaak (spel)materialen

- Er worden vaste medewerkers aangesteld per dag voor het extra schoonmaken.

Thuisblijfregels – gezondheid kinderen en pedagogisch medewerkers bij de BSO

● We gebruiken de beslisboom neusverkoudheid om de juiste weg wat betreft de regels te
kunnen bewandelen/hanteren en om tot een beslissing te komen.

● Bij twijfel overleggen de pedagogisch medewerkers altijd met de locatiecoördinator om te

bespreken of een kind wel of niet mag komen naar de BSO (of opgehaald moeten worden).

● Ditzelfde geldt voor de pedagogisch medewerker. Wanneer iemand twijfelt over wel of niet

werken dan neemt diegene contact op met de locatiecoördinator.
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