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Inleiding 
Bij de heropening van de BSO’s stellen houders een locatie-specifiek plan op waarin 
beschreven wordt welke aanvullende maatregelen op de BSO kunnen worden getroffen 

voor een veilige, volledige heropening. In dit plan wordt aangegeven welke 

mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn om het mixen tussen verschillende kinderen 

en medewerkers in de BSO zoveel mogelijk in te perken.  

In dit plan beschrijven wij de maatregelen met grote en/of kleine impact in relatie tot het 

beperken van besmetting op onze BSO-locaties: 

• Hamsterkoog  

• Regenboog 

• Vlindertuin 

 

BSO Hamsterkoog (HK) 
Aantal scholen dat wordt bediend: 24 (kinderen ophalen middag + wegbrengen ochtend) 

1. Alk 

2. Atalanta  
3. Burgemeester de Wildeschool  

4. Burijn 

5. Cocon  
6. Driemaster 

7. Durv! Elgerweg 
8. Durv! Tochtwaard 

9. Jules Verne 

10. Kompas 
11. Liereland 

12. Lispeltuut 
13. Nexus 

14. Paus Johannes 

15. Piramide 
16. Rank 

17. Regenboog Tochtwaard 

18. Regenboog Meidoornlaan 
19. Rudolf Steinerschool 

20. Spinaker 
21. Vlieger 

22. Vlindertuin 

23. Zevensprong 
24. Zonnewijzer 

Aantal groepen: 2 (max. 3) (kinderen komen van verschillende scholen, uit 
verschillende klassen). Kinderen zitten in de auto’s, geclusterd op locatie en route, van 

verschillende scholen en klassen, soms kinderen van één school.  

(K)individu heeft veel kinderen met incidentele opvang daardoor is geen dag/week op de 
opvang hetzelfde. Clusteren of mixen inperken is niet mogelijk. Kinderen komen van veel 

verschillende scholen en klassen.  

Er is veel mogelijkheid tot fysieke afstand i.v.m. veel ruimte in en rond het pand.  
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BSO Regenboog (RB) 
Aantal scholen dat wordt bediend: De VSO en NSO Regenboog wordt bezocht door 
kinderen van RKBS De Regenboog, locatie Meidoornlaan, en hun broertjes/zusjes die op 

andere scholen zitten.  

Kinderen van RKBS De Regenboog, locatie Tochtwaard gaan naar BSO Hamsterkoog.  

Aantal groepen: 1 (kinderen komen uit verschillende klassen). 

Kinderen zitten in een BSO-lokaal. (K)individu heeft veel kinderen met incidentele 
opvang daardoor is geen dag/week op de opvang hetzelfde. Clusteren of mixen inperken 

is niet mogelijk.  

Locatie: 1 lokaal + gebruik van speelplein.  
Eigen ingang vanaf buiten, wordt overdag ook gebruikt door school. Ouders wacht in hal 

bij ophalen van kinderen.  

Team:  

2 vaste PMW’er, 1 daarvan werkt ook op HK en doet vervoer  

TOL:  
Ondersteuning leerkrachten tijdens pauzes, binnen in de verschillende klassen, 15 min 

per klas.  Laatste groep ook naar buiten  
Bovenstaande Teamleden + PMW’ers van HK   

 

BSO Vlindertuin (VT) 
Aantal scholen dat wordt bediend: NSO Vlindertuin wordt bezocht door kinderen van BS 

De Vlindertuin en BS De Piramide en door hun broertjes/zusjes die op andere scholen 
zitten.  

Kinderen van RKBS De Regenboog Tochtwaard gaan naar BSO Hamsterkoog. Kinderen 

van de Vlindertuin maken voor VSO gebruik van de Hamsterkoog. Dit zijn slechts een 

paar kinderen.  

Aantal groepen: 1 (kinderen komen van twee scholen en uit verschillende klassen). 
Kinderen zitten in een BSO-lokaal. (K)individu heeft veel kinderen met incidentele 

opvang daardoor is geen dag/week op de opvang hetzelfde. Clusteren of mixen inperken 

is niet mogelijk.  

Locatie: 1 lokaal + gebruik van speelplein.  

Eigen ingang vanaf buiten, wordt overdag ook gebruikt door school. Ouders wacht in hal 

bij ophalen van kinderen.  

Team:  

1 PMW’er werkt alleen op VT,  
1 BBL werkt op VT, doet soms ook vervoer 

1 PMW’er werkt op VT en HK en vervoer 

TOL:  

Ondersteuning leerkrachten tijdens pauzes, buiten op het schoolplein. 

Diverse groepen, buitenspeelroosters v.d. groepen worden door school gemaakt. 

Bovenstaande Teamleden + inval PMW’ers van HK.  

Zie Coronaprotocol voor meer info, zoals locatie-specifieke ophaal-wegbrengmaatregelen 

Deze is te vinden op de website onder Downloads en bij de entree op elke locatie.    


