
 

 

Locatie-specifiek stappenplan heropening BSO Woudhoek (Het Mirakel/ Regenboog/ Klinker) 

Concept versie 2 d.d. 15-04-2021 

Inleiding  

We zijn erg blij dat we onze deuren weer mogen openen en willen de opvang op een zo veilig 

mogelijke manier organiseren. In het aangepaste protocol kinderopvang (versie 13 april) is de volgende 

nieuwe passage opgenomen:  

‘Voor de BSO stelt de houder een locatie-specifiek plan op waarin hij beschrijft welke aanvullende 

maatregelen op de BSO worden getroffen om het mixen tussen verschillende kinderen en medewerkers 

in de BSO zoveel mogelijk inperken. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het stappenplan in de 

handreiking zoals opgesteld door de branchepartijen uit de kinderopvang.’ 

Het stappenplan is opgedeeld in de volgende hoofdstukken: 

1. Organisatie BSO voor de lockdown 

2. Aanpassingen groepsindeling 

3. Indeling en inzet medewerkers 

4. Aangepast gebruik beschikbare binnen en buitenruimtes 

5. Aangepast activiteitenaanbod  

In het aangepaste pedagogisch beleidsplan staat ook een verwijzing naar dit stappenplan. Dit 

stappenplan is ter advies voorgelegd aan de oudercommissie. Dit stappenplan heeft een looptijd van 

drie maanden (tot 18-07-2021, start zomervakantie). Indien nodig zal het plan een langere looptijd 

krijgen.  

Als de komende tijd uit de dagelijkse praktijk blijkt dat aanpassingen nodig zijn, dan zal dit worden 

voorgelegd aan de oudercommissie en zullen de wijzigingen worden opgenomen in dit stappenplan. De 

wijzigingen zullen daarna gecommuniceerd worden met medewerkers, samenwerkingspartners, ouders 

en kinderen.  

We hopen dat we met deze maatregelen de opvang veilig kunnen organiseren en dat het daarnaast ook 

leuk is voor de kinderen in een klimaat waarin zij zich sociaal-emotioneel veilig voelen.  

Uitwerking locatie-specifiek stappenplan heropening BSO Woudhoek (Mirakel/ Regenboog/ Klinker) 

1. Organisatie BSO voor de lockdown 

Bij Mirakel/ Regenboog/ Klinker worden de kinderen van de Regenboog en Klinker 

opgevangen in de leeftijd 4-13 jaar (groep 1 t/m groep 8). Voor de lockdown werd er bij Het 

Mirakel gewerkt met drie verticale basisgroepen (tevens stamgroepen), bij Regenboog met 1 

verticale basisgroep (stamgroep) en bij Klinker met 2 verticale basisgroepen (stamgroepen) van 

maximaal 21 kinderen per groep met opendeurenbeleid. Kortom de kinderen mochten overal 

spelen. Op de drukke dagen (maandag, dinsdag en donderdag) kwamen de kinderen van alle 

locaties naar hun eigen locatie in hun eigen groep, behalve een groep Klinker-kinderen, die naar 

het Mirakel gebracht werden en daar de opvang hadden. Op woensdag en vrijdag werden de 

groepen van Mirakel en Regenboog samengevoegd en werd deze groep zo nodig door 2 

medewerkers begeleidt.  



 

 

2. Aanpassingen groepsindeling 

Aangezien we het mixen van kinderen zoveel mogelijk willen beperken, kiezen we tijdelijk 

voor een groepsindeling op basis van de leeftijd/schoolklassen op de maandag, dinsdag en 

donderdag verdeeld over 2 groepen bij Het Mirakel, 1 groep bij de Regenboog en 3 groepen bij 

Klinker. Hierdoor kan de groep iets groter of kleiner zijn dan gebruikelijk. Kortom er zullen geen 

verticale basisgroepen (stamgroepen) meer zijn.  

Op woensdag zullen de kinderen van Het Mirakel en Regenboog samengevoegd worden tot één 

 groep, omdat er anders te weinig speelkameraadjes en pedagogisch medewerkers zijn. Dit zou 

 te veel ten koste gaan van de sociaal emotionele veiligheid van de kinderen. De eerste dagen 

 zullen we extra aandacht besteden aan het groepsproces en aan de kinderen uitleggen waarom 

 het nu anders gaat op de BSO dan dat ze gewend zijn.  

Andere belangrijke verandering is dat de kinderen van Klinker allemaal zullen worden  

 opgevangen bij BSO Klinker. De kinderen van Klinker die voor de lockdown ingeschreven  

 stonden bij het Mirakel blijven dus op Klinker voor de VSO en BSO!  

3. Indeling en inzet medewerkers 

De medewerkers worden evenredig verdeeld over de ruimtes en worden die dag gekoppeld aan 

een vaste groep die daar wordt opgevangen. Bij elkaar opgeteld houden we ons aan de 

pedagogisch medewerker-kind ratio.  

 

Voor het maken van de nieuwe groepsindeling hebben we de schoolklassen als uitgangspunt genomen, 

zodat er zo min mogelijk gemixt wordt. De indeling voor de BSO opvang is als volgt (geldt niet voor VSO, 

die blijft zoals u gewend bent): 

(Tijdelijke) lokatie Groepen Ruimte PM’ers 

Mirakel Groepen 3 t/m 8 

Verdeling: 2 groepen 

Gang/ hal: groep 3,4 

 

BSO-ruimte: 5,6,7,8  

 

 

BSO-team:  

Tamara (vakantie 19 t/m 

23 apr), Wilma, 

Montzerrat, Suzanne en 

inval 

 

Regenboog Groep 1 en 2 

Verdeling: 1 groep 

VKV- 

ruimte: groep 1,2 

 

BSO-ruimte:  

groep 1,2  

BSO-team:  

Denise, Laura 

(werkzaam t/m 23 apr) 

en inval 

 

Klinker Groepen 1 t/m 8 

 

Verdeling: 3 groepen 

VKV-lokaal: groep 1,2 

 

BSO-ruimte: groep 

3,4,5 

 

Hal: groep 6,7,8 

 

BSO team: Ria, Connie, 

Patricia en inval 

 



 

 

4. Aangepast gebruik beschikbare binnen en buitenruimtes 

Mirakel: Beide groepen beginnen in de toegewezen groepsruimte. Na het eet- en drinkmoment 

gaat de ene groep van 14.30 uur tot 15.30 uur naar de gymzaal/ buiten, zodat de andere groep 

de hele BSO-ruimte kan gebruiken. Van 15.30 uur tot 16.30 uur gaat de andere groep naar de 

gymzaal/ buiten. Vanaf 16.30 uur blijven de groepen weer in de toegewezen ruimte tot de 

kinderen worden opgehaald. We blijven de hoofingang gebruiken als ingang waar de kinderen 

kunnen worden gebracht voor de VSO en waar ze aankomen vanuit school. De zijdeur blijft 

dienen als uitgang voor de kinderen en de plek waar de kinderen kunnen worden opgehaald. 

Regenboog: De kinderen van de groep beginnen in 1 van beide ruimten. Omdat ze op school in 

deelklassen zitten (groep ½) kunnen ze hier ook bij elkaar zitten. Na het eet- en drinkmoment 

gaan de kinderen gezamenlijke leuke activiteiten doen zoals naar de gymzaal, naar buiten, 

creatief, etc. We blijven de hoofingang gebruiken als uitgang voor de kinderen en de plek    

waar de kinderen kunnen worden opgehaald. 

Klinker: Alle groepen beginnen in de toegewezen groepsruimte. Na het eet- en drinkmoment 

 gaat een groep van 15.00 uur tot 16.00 uur naar de gymzaal/ buiten, een andere groep gaat de 

 hele BSO-ruimte gebruiken en de eventuele 3e groep (niet alle dagen zijn er 3 groepen) kan 

 buitenspelen. Van 16.00 uur tot 17.00 uur rouleren we van ruimte en gaat de andere groep  

 naar de gymzaal/ buiten etc. Vanaf 17.00 uur gaan de groepen weer in de toegewezen ruimte 

  tot de kinderen worden opgehaald. We blijven de deur (achteringang) van het VKV-lokaal   

  gebruiken als ingang waar de kinderen kunnen worden gebracht en opgehaald vanuit school.  

5. Aangepast activiteitenaanbod  

Kinderen spelen binnen alleen in de eigen ruimte en mogen dus helaas niet naar de andere 

ruimtes om te spelen. We zorgen natuurlijk voor voldoende speelmateriaal. Iedere dag worden 

binnen activiteiten aangereikt aan de kinderen in de eigen ruimte. Ook in de gymzaal/ buiten 

zullen er activiteiten worden aangeboden waar de kinderen met hun eigen groep aan deel 

kunnen nemen.  

 

Met dit plan hopen we dat we naast de te nemen maatregelen de kinderen een leuke BSO-middag 

kunnen aanbieden! 

  

Mocht u vragen of suggesties hebben dan horen we het graag.  

Mede namens het team en met vriendelijke groet, 

Danielle van Oosten, Suzanne van Meeteren en Ria Wansleeben 

Locatiemanagement 

 


