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Inleiding

Voor de volledige heropening van de BSO groepen heeft ook Domino+ een
locatie-specifiek plan opgesteld waarin beschreven staat welke aanvullende
maatregelen op de BSO worden getroffen voor een veilige, volledige heropening.
Met een plan op maat voor onze locatie willen we proberen om de kans op
besmettingen en de gevolgen t.a.v. quarantaines als gevolg van het bron- en
contactonderzoek, kleiner te maken.
In het plan gaan we uit van de kenmerken en (on)mogelijkheden van onze
locatie en worden de maatregelen uit het protocol Kinderopvang en het Generiek
Kader van het RIVM zoveel mogelijk in acht genomen en hebben we oog voor de
impact van de maatregelen op de mentale gezondheid en het welbevinden van
de kinderen.
Bij de afwegingen die Domino+ bij deze stappen maakt, staat de sociaal
emotionele veiligheid van de kinderen altijd voorop.
Medewerkers, oudercommissie, ouders en kinderen worden geïnformeerd over de
afspraken op onze locatie. Voor het opstellen van dit plan is gebruik gemaakt
van een stappenplan dat is doorlopen om te inventariseren hoe de huidige
situatie is op de BSO en welke maatregelen er mogelijk getroffen kunnen
worden. Er worden voorafgaand aan de opening van de BSO géén eisen gesteld
aan de inhoud of het aantal van de te nemen maatregelen. Daarom geldt het
devies: ‘doe wat kan!’.

Stichting Domino+ biedt ouders de mogelijkheid tot flexibele inkoop. Om deze
reden kan onze bezetting dus dagelijks verschillen. Toch is er een analyse
gemaakt om duidelijk te krijgen waar onze kinderen vandaan komen en in welke
groepen ze zitten.
Domino+ wordt bezocht door:
13 kinderen van basisschool “de Appel”

groepen 1-2-3-4-6 en 7

15 kinderen van basisschool “Jeroen Bosch”

groepen 1-2-3-4-5-6 en 7

8 kinderen van basisschool “de Singel”

groepen 1-2-3-5 en 6

8 kinderen van basisschool “de Blokwei”

groepen 1-2-4-5 en 7

4 kinderen van basisschool “de Fakkel”
1 kind van basisschool “de Sponder”

De begeleiding voor de BSO kinderen wordt gedaan door vaste 5 pm-ers en 4
stagiaires.
De inroostering van pm-ers en stagiaires is vast afhankelijk van de bezetting van
de groep, vrije/vakantie dagen of ziekteverzuim.
Maandag

pm

Houda en Kristy

stagiaire

Amber

Dinsdag

pm

Rowan en Jorrien

stagiaire

Iris

Woensdag

pm

Kristy en Houda

stagiaire

Dewi

Donderdag

pm

Jorrien en Houda

stagiaire

Vrijdag

pm

Houda en Juliette

stagiaire

Shannon

Domino+ heeft de beschikking over 2 lokalen voor de BSO groep en 1 speelplein
voor de BSO kinderen.
Om besmetting te beperken zullen we vanaf maandag 19 april 2021 tot nader te
bepalen datum de BSO kinderen splitsen over 2 groepen.
In lokaal 1, voor in het gebouw, zullen de kinderen van 4 jaar t/m 7 jaar worden
opgevangen.
In lokaal 4, achter in het gebouw, zullen de kinderen van 8 jaar t/m 12 jaar
opgevangen worden.

Vervoer van en naar school :
Halen en brengen van de kinderen gebeurd al lopend in de buitenlucht.
Bij het halen en brengen met de auto maakt de pm-er gebruik van een
mondkapje.
Met de scholen is 1 ophaalpunt afgesproken waar kinderen verzamelen

Regels bij binnenkomst op het dagverblijf:
•
•
•
•
•
•

Kinderen en pm-er desinfecteren/wassen hun handen
Na gebruik van het toilet mag een kind dit leren ontsmetten en wast
zijn/haar handen
Hoestendiscipline aanleren en aanhouden
Spelaanbod dat spelen in kleine groepjes stimuleert
Er zullen zoveel als mogelijk buiten activiteiten worden aangeboden
Speelgoed en raakvlakken worden dagelijks schoon gemaakt

Halen/brengen door ouders/verzorgers
•
•

Ouders bellen aan en komen niet binnen
Er wordt gebruik gemaakt van aparte ingangen.

Lokaal 1 ingang plein
Lokaal 4 ingang hal achter
•
•
•
•
•
•

De pm-er zal het kind binnen laten/halen om mee naar huis te gaan
Ouders maken gebruik van een mondkapje
Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie kan schriftelijk of via de
digitale weg/telefonisch
Kinderen gaan niet via de gang naar een ander lokaal
Samenvoegen van groepen wordt tot een minimum beperkt
De BSO hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes.

Tot slot: bij klachten blijven kinderen/ouders of personeel thuis.
Wanneer een groep/school/gezin in quarantaine gaat mag de ouder of school ons
hiervan op de hoogte brengen.
Dit protocol is dynamisch en hangt samen met het protocol heropening
kinderopvang en het handelingsplan. Dit houdt in dat het plan regelmatig wordt
geëvalueerd en indien nodig na iedere wijziging in de richtlijnen rond het
coronavirus wordt aangescherpt of bijgesteld. Personeel en ouders worden
hierover tijdig ingelicht.

