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Inleiding 
Vanaf maandag 19 april zal de BSO weer volledig geopend zijn. Het is belangrijk goed na te denken over 
ons handelen en de maatregelen die wij nemen om verspreiding van het corona virus zoveel mogelijk 
te beperken. In onderstaand plan is te lezen hoe wij dit op de locatie Lockhorst vorm zullen geven. 
 

Informatie locatie 
Op onze locatie bij Lockhorst vangen wij kinderen op in de leeftijd van 8-12 jaar. De kinderen worden 
opgevangen in de kantine samen met 2 pedagogisch medewerkers. 
De kinderen komen van 12 verschillende scholen. Er is 1 binnenruimte. Sporters die komen tennissen 
op het park mogen geen gebruik maken van de binnenruimte. 
 

Vervoer 
De kinderen worden opgehaald met busjes voor 9 personen. Wij proberen zoveel mogelijk kinderen van 
dezelfde leeftijd/groep bij elkaar te zetten. En proberen te voorkomen dat kinderen voorin naast een 
begeleider zitten. Dit is in de praktijk niet altijd haalbaar, maar wij kijken per situatie wat er mogelijk is. 
De begeleiding draagt tijdens het ophalen in school en tijdens het vervoer in de busjes een mondkapje. 
Vanaf het Palet/Loysderhoek en vanaf Bongerd/Kla4 worden kinderen met een touringcar gehaald. Wij 
vragen van de kinderen vanaf 8 jaar om zoveel mogelijk zelf te fietsen. Ook gaan wij met een deel van 
de kinderen lopen. De kinderen die meegaan in de bus zetten wij zoveel mogelijk per leeftijd/groep bij 
elkaar in de buurt. 
 

Contacten beperken 
Kinderen 
Wij kiezen ervoor om de kinderen die bij elkaar in de groep zitten niet te splitsen. Dit betekent dat alle 
kinderen de gehele dag met elkaar kunnen spelen. Een risico hierbij is dat wij bij slecht weer de gehele 
dag in dezelfde ruimte zijn en bij een corona besmetting de gehele groep in quarantaine moet. Wij 
hebben hier wel voor gekozen om dat wij kinderen niet willen verbieden met elkaar te spelen. Wij 
zorgen er hierbij wel voor dat wij zoveel mogelijk buiten spelen omdat dit de kans op besmetting 
aanzienlijk verkleint. Wanneer wij een hele dag buiten zijn zullen wij alleen binnen zijn wanneer wij een 
eet/drink moment hebben. In dit geval zal bij een corona besmetting alleen het groepje dat binnen met 
het desbetreffende kind of pedagogisch medewerker aan tafel heeft gezeten in quarantaine moeten. 
 

Pedagogisch medewerkers 
De pedagogisch medewerkers houden zoveel mogelijk afstand van elkaar. De medewerkers zorgen 
ervoor dat aan het begin van de middag de benodigde spullen voor die dag zoals fruit/ bekers/ koekjes 
enz. aanwezig zijn op de groep zodat er zo min mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van de 
keuken. De groepen maken aan het begin van de middag een afspraak over wanneer bijvoorbeeld de 
afwas in de keuken gedaan wordt. 
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Buiten spelen 
De kinderen hebben veld 3 beschikbaar om te kunnen spelen. Hier mogen kinderen van de groep met 
elkaar samenspelen. We houden de groep gescheiden van de andere groepen die bij Roda aanwezig 
zijn. 
 
Looproutes en binnenkomst 
Er is 1 route om het gebouw te betreden en de verlaten. Omdat er op deze locatie maar 1 groep 
aanwezig is zijn er geen kruisingen met andere groepen en zijn meerdere looproutes niet nodig. 
 
Ophaalmoment 
Ouders mogen niet in de binnenruimte komen. Bij het ophalen kan de ouder aanbellen bij de ingang 
van de locatie. De begeleider komt dan samen met het kind naar buiten gelopen waarbij nog een korte 
overdracht zal plaatsvinden.  
 


