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Groepsanalyse medio april 2021
VSO Dinsdag

SBO De Brigantijn 1 kind - 10 jaar
1 kind - 12 jaar

BS D’n Heiakker 2 kind - 4 jaar
1 kind - 5 jaar
1 kind - 8 jaar

Aantal p’mrs: 2

Ruimtes: Binnen, buiten
of boven

NSO Dinsdag Donderdag

BS De Driehoek 1 kind - 5 jaar
1 kind - 8 jaar

SBO De Brigantijn 1 kind - 7 jaar
1 kind - 10 jaar
1 kind - 12 jaar

BS D’n Heiakker 1 kind - 4 jaar
1 kind - 7 jaar
1 kind - 8 jaar
1 kind - 9 jaar

1 kind - 4 jaar
1 kind - 7 jaar
1 kind - 8 jaar
1 kind - 9 jaar

BS D’n Bogerd 1 kind - 4 jaar
2 kind - 5 jaar
1 kind - 6 jaar
1 kind - 7 jaar
1 kind - 9 jaar

2 kind - 4 jaar
1 kind - 5 jaar
1 kind - 6 jaar
1 kind - 9 jaar

Gerardusschool 1 kind - 6 jaar
1 kind - 7 jaar

Aantal p’mrs: 2 of 3 2

Ruimtes: Binnen, buiten of
boven

Binnen, buiten
of boven
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Tijdelijke groepsindeling/ ruimtes
Omdat wij op BSO de Muggenhof 1 stamgroep hebben zullen wij gebruik maken van de
verschillende ruimtes die wij tot onze beschikking hebben. We hebben 5 ruimtes bij de VSO
en NSO. Binnenruimte, bovenruimte, keuken, aangrenzende speelplein buiten en
aangrenzend grasveld naast het gebouw.

Bij de VSO zitten kinderen van BS D’n Heiakker en SBO De Brigantijn bij elkaar in de Go
Cab. Bij de NSO zitten kinderen van BS D’n Heiakker en de Gerardusschool bij elkaar in de
Go Cab. Bij goed weer gaan de zijkant-ramen eruit en dat zorgt voor goede ventilatie in de
Go Cab.

Pedagogisch medewerkers zorgen er zo veel mogelijk voor dat kinderen van de
verschillende scholen uit elkaar blijven of voldoende afstand van elkaar bewaren tijdens het
spelen.

De noodopvang in de afgelopen periode was al dermate groot, dat we hierin al stappen
hebben ondernomen. BSO de Bron is vanaf het begin open geweest op alle dagen en in de
loop van de tijd zijn we gebruik gaan maken van de locatie BSO de Muggenhof. We hebben
zoveel mogelijk de kinderen bij elkaar gezet van dezelfde school op een eigen locatie.
Hiervoor hebben we al eerder contact gehad met ouders en zijn er enkele kinderen (tijdelijk)
overgestapt naar een andere locatie.

Eetmomenten
De eetmomenten bij Eige Wijzz zijn in dezelfde groepen als tijdens het spelen. Het
fruitmoment wordt gesplitst en gerouleerd. Scholen zitten ieder aan een eigen kant van de
tafel. Dit zijn de groepen:
Dinsdag groep 1: BS D’n Heiakker en BS De Driehoek
Dinsdag groep 2: SBO De Brigantijn en BS D’n Bogerd

Donderdag groep 1: BS D’n Heiakker en Gerardusschool
Donderdag groep 2: BS D’n Bogerd

Buiten spelen
Buiten spelen gebeurd ook in de eigen groepjes. Buiten spelen is een vast onderdeel van de
ochtend of middag bij de BSO. Er komt een extra aanbod aan activiteiten voor buiten om
kinderen zoveel mogelijk te stimuleren om buiten te spelen. Hierover meer onder het kopje
activiteitenaanbod.
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Inzet personeel
We proberen voor de kinderen zoveel mogelijk de basisgroepen aan te houden met het
daarbij behorende personeel. Zolang het generieke kader geldt zal ongeveer dit rooster
aangehouden worden, mits er een situatie zich voordoet dat we af moeten wijken van dit
rooster:

VSO Dinsdag

Tineke
Karlijn

NSO Dinsdag Donderdag

Tineke
Karlijn
Nady

Tineke
Karlijn
(Nady)

Omdat dit van tijdelijke aard is, bespreken we als collega’s onderling wanneer kinderen
tijdelijk overgedragen moeten worden naar een andere mentor omdat de huidige mentor het
kind niet meer ziet. Op het moment dat dit van toepassing is, wordt dit met ouders
besproken.

Invallen
Door allerlei redenen kan het zijn dat een pedagogisch medewerkster vervangen moet
worden. Eige Wijzz heeft een klein team, de pedagogisch medewerkers zijn flexibel en
bekend voor de kinderen bij Eige Wijzz. Dit zorgt ervoor dat zoveel mogelijk continuïteit en
veiligheid van de kinderen gewaarborgd blijft. We zorgen er altijd voor dat er een vertrouwd
persoon op de groep staat.
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Activiteitenaanbod
Eige Wijzz werkt themagericht. Dit zal door blijven lopen, zoals de planning hier al voor is
gemaakt aan het begin van dit schooljaar. Tijdens de activiteiten binnen in de ruimte worden
kinderen van verschillende scholen, zo veel als mogelijk verdeeld over de ruimte aan de
tafels. Kinderen rouleren in het activiteitenaanbod tijdens een ochtend of middag, zodat alle
kinderen die graag een aangeboden activiteit uit willen voeren, aan de beurt komen. Hierbij
rouleren de pedagogisch medewerkers indien mogelijk, die bij de betreffende groep de
activiteit begeleidt, mee naar de volgende activiteit. Daardoor blijft de groep meer constant
met dezelfde personen.

Buiten-activiteiten
Er komen extra activiteiten voor buiten. Hiermee willen we kinderen motiveren zo veel
mogelijk buiten te spelen. Er kan altijd gekozen worden voor vrij spel. Maar er wordt door het
team van pedagogisch medewerkers een ruimer aanbod aan buitenactiviteiten opgesteld,
zodat hier voldoende uitdaging te vinden is.
Er kan worden gedacht aan de spelen die Eige Wijzz heeft voor buiten, maar ook aan sport
en spel.

Generiek Kader & protocol
kinderopvang
Het protocol kinderopvang is al een langere tijd in werking. Deze is vanuit een format
opgesteld door Eige Wijzz en aangepast aan de locaties en groepen van Eige Wijzz.
Hierin staan de richtlijnen vanuit het RIVM en de werkwijze van Eige Wijzz.

Dit locatie-specifiek plan is van kracht, totdat de maatregelen uit het Generiek Kader worden
opgeheven.

Het protocol wordt up-to-date gehouden en op de website van Eige Wijzz gepubliceerd.
Eveneens als de beslisboom die als hulpmiddel kan dienen wanneer een kind klachten
heeft. Hieronder de maatregelen voor ouders, voor het gehele protocol verwijzen wij u naar
www.eigewijzz.nl

Maatregelen voor ouders:
Eige Wijzz heeft een aantal maatregelen genomen die door de ouders in acht moeten
worden genomen. Wij informeren ouders en de oudercommissie en doorloop waar van
toepassing de adviesprocedure met de oudercommissie. Onderstaand de belangrijkste
maatregelen.
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1. Organisatie van breng- en haalmomenten.
De breng- en haalmomenten zijn zo georganiseerd dat 1,5 meter afstand gehouden
wordt tussen volwassenen.
Bijzzondere maatregelen bij Eige Wijzz zijn:

● Ouders blijven zo veel als mogelijk buiten bij het brengen en halen van kinderen.
Ouders brengen hun kind(eren) tot bij de deur van Eige Wijzz.

● Wanneer met toestemming van de aanwezige leidster een ouder naar binnen komt,
draagt de ouder een mondkapje.

● Met inachtneming van de emotionele veiligheid kan de overdracht van het (jonge)
kind van ouder naar leidster, plaatsvinden op 1,5 meter afstand.

● Kinderen worden onder begeleiding van de leidster buiten opgehaald.
● Ouders dienen ook buiten 1,5 meter afstand houden van elkaar en de leidster.
● Ouders geven 5 tot 10 minuten voordat het/de kind(eren) opgehaald word(t)(en) een

seintje door middel van een telefoontje of een appje naar de locatietelefoon. (voor
telefoonnummers zie kopje tijdsduur)

● pedagogisch medewerkers brengen kinderen naar buiten.

2. Tijdsduur.
Breng- en haalmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. ook via digitale weg of
telefonisch.

● U kunt mailen naar info@eigewijzz.nl
● U kunt bellen of appen voor vragen over contracten etc naar 085-0777800
● U kunt bellen of appen voor afstemming met pedagogisch medewerkers naar het

volgende telefoonnummer: BSO de Muggenhof (niet bereikbaar tijdens ‘sluiting’)
06-33439657

3. Eén ouder.
Kinderen brengen en halen door één volwassene, dus zonder extra volwassenen of
kinderen, die daar geen opvang gebruiken bij uitzondering wordt hier met een leidster over
gesproken.

4. Ouders niet naar de opvang.
Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde
klachten en/of wacht op de testuitslag. De ouder moet dan thuisblijven. Ouders die
terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het
coronavirus, gaan bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als het reisadvies
tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

5. Gebruik mondneuskapje door ouders.
Voor alle externen en dus ook voor ouders geldt het dringende advies een mondneusmasker
te dragen wanneer zij de locatie mogen betreden.

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional
wordt afgenomen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een
professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.
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