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Hoofdstuk 1: Inleiding
Voor u ligt de bijlage grote en kleine risico’s van het veiligheids- en gezondheidsbeleidsplan
van Sport-BSO Teamplayers. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe
we bij onze locatie bij voetbalvereniging Bavel te werk gaan en dit beleid uitvoeren. Het doel
hiervan is om kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, leef- en
speelomgeving te bieden. Hierbij worden kinderen beschermd tegen risico’s met ernstige
gevolgen en het leren omgaan met kleine risico’s.
Eigenaren Rob Adriaansen en Sander van Gils zijn de eindverantwoordelijke voor de
werkwijze Veiligheid en Gezondheid. Deze werkwijze wordt overgedragen richting
medewerkers van de Sport-BSO en zal jaarlijks gecontroleerd en eventueel aangepast
worden.
1.1 Doel en visie
Het doel van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is het voorkomen van ernstige feiten en
een veilige en gezonde omgeving creëren. In deze omgeving kunnen kinderen op een
verantwoorde wijze sporten, spelen en zich optimaal ontwikkelen. Sport-BSO Teamplayers
eist van hun pedagogisch medewerkers dat zij inzicht hebben in mogelijke risico’s, kinderen
beschermen tegen grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s.
1.2 Vorm van opvang
Sport-BSO Teamplayers zal een vorm van buitenschoolse opvang gaan aanbieden. Bij
Sport-BSO Teamplayers wordt gewerkt met twee verschillende stamgroepen. In de
onderbouw zitten kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar en in de bovenbouw de kinderen in
de leeftijd tot 13 jaar
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Hoofdstuk 2: Kleine risico’s
Internationaal wetenschappelijk onderzoek toont aan dat risicovol spelen goed is voor de
ontwikkeling van kinderen. De belangrijkste resultaten zijn:
●

●

●

●

Door het ervaren van risicovolle situaties tijdens risicovol spelen, ontwikkelen
kinderen risico competenties: ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve
vaardigheden om de juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich
opnieuw voordoet.
Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘ gereedschapskist’ voor effectief
leren. Risicovol spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik kan het’ en daarmee
gaat een kind uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan om te vermijden.
Dit vergroot onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun
doorzettingsvermogen als ze geconfronteerd worden met uitdagingen.
Risicovol spelen heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid
van kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen staan sterker
in hun schoenen en kunnen beter conflicten oplossen en emoties herkennen van
speelmaatjes.
Bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, klimmen, rollen,
hangen en glijden, zijn niet alleen leuk voor kinderen, maar ook van essentieel belang
voor hun motorische vaardigheden, balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn.
Kinderen die dat niet doen zijn vaker onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun
eigen lichaam, hebben een slechte balans en bewegingsangst.

Veiligheid.nl heeft een toolkit ontwikkelt. Deze toolkit geeft pedagogisch medewerkers en
beleidsmedewerkers voldoende kennis, inzicht, onderbouwing, vaardigheden en inspiratie
om risicovol spelen succesvol toe te passen. De basis van de toolkit is een online
leeromgeving, met ondersteunende materialen en verdiepende trainingen als optionele
extra’s. Het doorlopen van de toolkit met je team is voldoende om aan de slag te kunnen met
risicovol spelen.
De toolkit biedt balans tussen ruimte geven en veiligheid bieden, hieronder een aantal
afspraken die zijn gemaakt om kleine risico’s te voorkomen.
Kind komt in aanraking met elektriciteit.
Wij leren de kinderen dat ze niet aan de stopcontacten mogen komen, tenzij ze toestemming
hebben van een medewerker om een stekker uit het stopcontact te halen of erin te steken.
En dit is ook altijd onder begeleiding.
Wij zorgen ervoor dat elektrische apparaten buiten handbereik worden geplaatst. Apparatuur
dat ze mogen gebruiken staat laag en veilig en worden altijd gebruikt onder toezicht van een
medewerker.
Mocht het kind ondanks alle genomen maatregelen toch in contact komen met elektriciteit
alarmeren wij 112. En zorgen wij ervoor dat een andere medewerker de andere kinderen
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opvangen totdat het ambulancepersoneel is gearriveerd. Daarnaast worden ouders altijd
geïnformeerd.
Bezeren door struikelen of uitglijden
Wij hebben de regel dat kinderen niet mogen rennen met eten/drinken in hun mond. Er wordt
niet gedweild als de kinderen aanwezig zijn om uitglijden te voorkomen. Speelgoed wordt te
allen tijde opgeruimd indien ze klaar zijn met spelen of voordat ze aan een andere activiteit
gaan beginnen.
Kind gaat zelfstandig vanuit de BSO naar huis
We hebben hier altijd schriftelijke goedkeuring voor vanuit de ouders. Indien deze niet is
afgegeven en het kind geeft aan alleen naar huis te mogen fietsen, dan benaderen wij altijd
eerst de ouders.
Hitte/zon
Indien het buiten boven de 25 graden is zorgen wij ervoor dat kinderen extra drinken krijgen,
om uitdroging te voorkomen. Ook zorgen wij ervoor dat we niet op het heetste moment van
de dag naar buiten gaan, en indien we dit wel doen zorgen we voor verkoeling. De kinderen
worden ingesmeerd met factor 50.
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Hoofdstuk 3: Grote risico’s
We bespreken hier de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen leiden tot
ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. De risico’s zijn onderverdeeld in
drie categorieën: fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid.
3.1 Fysieke veiligheid
Ten aanzien van fysieke veiligheid heeft Sport-BSO Teamplayers de volgende risico’s
gedefinieerd als grote risico’s:
1.
2.
3.
4.
5.

Vallen van hoogte
Verstikking
Vergiftiging
Verbranding
Verdrinking

3.1.1. Vallen van hoogte
Uiteraard kan een kind altijd ergens op klimmen en er vervolgens vanaf vallen. Dit kan van
een stoel of tafel zijn, maar ook buiten op het sportpark. Wij zullen ten allen tijde een oog in
het zeil houden om kinderen aan te spreken op hun gedrag of wanneer er een gevaarlijke
situatie dreigt te komen. Er mag geëxperimenteerd worden omtrent klimmen en klauteren
maar daar zullen regels voor opgesteld worden. Genomen maatregelen zijn:
-

-

-

Kinderen mogen in de binnenruimte nergens op klimmen of rennen. Tijdens eet- en
drinkmomenten zullen kinderen altijd aan tafel op een stoel zitten. Hier mag absoluut
niet op geklommen worden en dit zal duidelijk gemaakt worden aan kinderen en de
pedagogisch medewerkers.
Kinderen uit de onderbouw mogen buiten niet zonder toezicht ‘vrij spelen’. Kinderen
uit de bovenbouw mogen experimenteren, maar mogen nergens op het sportpark
opklimmen en wat dan tot gevaarlijke situaties kan leiden. Kinderen worden tijdig
gecorrigeerd.
Huisregels zullen maandelijks herhaald worden aan kinderen en uitgelegd worden
aan nieuwe kinderen bij de Sport-BSO.

Hoe handelt personeel van Sport-BSO Teamplayers?
Alle pedagogische medewerkers zullen in het bezit zijn van een BHV diploma. Ook zal er
altijd een volwassen persoon aanwezig zijn die een kind-EHBO diploma heeft. Iedereen zal
bij een val van (grote) hoogte dus weten hoe ze moeten handelen. Telefoonnummers zullen
altijd direct binnen handbereik moeten zijn en wanneer er getwijfeld wordt aan het letsel zal
er doorverwezen worden naar huisarts of ziekenhuis.
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3.1.2. Verstikking
Tijdens een eetmoment kan een kind verstikken door voedsel. Verstikking valt dus onder een
groot risico. Buiten voedsel kan er ook een verstikking plaatsvinden door speelgoed of
andere voorwerpen wat in de mond gestoken kan worden. De volgende maatregelen hebben
wij genomen:
-

Huisregels zoals kleine hapjes nemen, rustig eten en op je plek blijven zitten tijdens
het drink- en eetmoment zullen wekelijks, en later maandelijks, herhaald worden.
Pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat stukken fruit in kleine eetbare stukken
gesneden worden.
Ouders worden geadviseerd om sportkleding mee te geven zonder koordjes, zodat
kinderen tijdens het sporten nergens aan kunnen blijven hangen.

Hoe handelt personeel van Sport-BSO Teamplayers?
Alle pedagogische medewerkers zullen in het bezit zijn van een BHV diploma. Ook zal er
altijd een volwassen persoon aanwezig zijn die een kind-EHBO diploma heeft. Iedereen zal
bij verstikking weten hoe ze moeten handelen.
3.1.3. Vergiftiging
Op een sportpark is vergiftiging nooit uitgesloten. Kinderen zullen nooit zonder toezicht in de
kantine of bij de voorraadkast mogen komen. De volgende maatregelen hebben wij
genomen:
-

Schoonmaakmiddelen zullen altijd hoog opgeborgen worden.
Huisregels zoals zonder toezicht naar de kantine gaan zullen wekelijks worden
herhaald.
Pedagogische medewerkers worden opgeleid om alert te zijn om altijd een oog in het
zeil te houden.
Pedagogisch medewerkers bergen hun spullen achter slot en grendel op.
Buiten wordt voor dat de kinderen komen het terrein van het sportpark gecontroleerd
op zwerfvuil en zijn er verder geen giftige planten aanwezig.

Hoe handelt personeel van Sport-BSO Teamplayers?
Alle pedagogische medewerkers zullen in het bezit zijn van een BHV diploma. Ook zal er
altijd een volwassen persoon aanwezig zijn die een kind-EHBO diploma heeft. Iedereen zal
bij vergiftiging weten hoe ze moeten handelen.
3.1.4. Verbranding
Verbranding kan bij een kind diverse oorzaken hebben zoals de zon, heet water of andere
hete dranken die over zich heen valt. De volgende maatregelen hebben wij genomen:
-

Kinderen worden regelmatig, meerdere malen per dag, beschermd tegen de zon door
de juiste smeersels bij warm weer.
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-

Kinderen mogen niet ontbloot rondlopen op het sportpark, mits het tropisch warm en
het kind vervolgens ingesmeerd wordt.
Pedagogisch medewerkers drinken geen hete dranken in de buurt van kinderen.
Kinderen mogen niet achter de bar of in de keuken komen van de kantine.
Verwarming en radiatoren zijn zo goed mogelijk afgeschermd voor de kinderen.

Hoe handelt personeel van Sport-BSO Teamplayers?
Alle pedagogische medewerkers zullen in het bezit zijn van een BHV diploma. Ook zal er
altijd een volwassen persoon aanwezig zijn die een kind-EHBO diploma heeft. Iedereen zal
bij verbranding weten hoe ze moeten handelen.
3.1.5. Verdrinking
Er kan sprake zijn van verdrinking wanneer er bepaalde uitstapjes gedaan worden of
wanneer er wateractiviteiten (bijvoorbeeld badjes) zijn. Dit is alleen het geval bij warme
temperaturen in de zomermaanden. Wij realiseren ons dat er altijd alert gehandeld moet
worden en dat pedagogische medewerkers bij wateractiviteiten een extra oog in het zeil
houden. De volgende maatregelen hebben wij genomen:
-

Sport-BSO Teamplayers brengt in kaart welke kinderen een A en B zwemdiploma in
bezit hebben. Alleen deze kinderen mogen met uitstapjes naar het water mee.
Bij activiteiten met water of bij water zijn pedagogische medewerkers extra alert en is
er direct toezicht op kinderen die geen zwemdiploma hebben.

Hoe handelt personeel van Sport-BSO Teamplayers?
Alle pedagogische medewerkers zullen in het bezit zijn van een BHV diploma. Ook zal er
altijd een volwassen persoon aanwezig zijn die een kind-EHBO diploma heeft en een
reddings zwemdiploma. Iedereen zal bij verdrinking weten hoe ze moeten handelen.

7

3.2 Sociale veiligheid
Ten aanzien van sociale veiligheid heeft Sport-BSO Teamplayers de volgende risico’s als
groot gedefinieerd:
1. Kindermishandeling
2. Grensoverschrijdend gedrag
3. Vermissing
3.2.1 Kindermishandeling
Genomen maatregelen zijn:
-

-

Bij Sport-BSO Teamplayers wordt er gewerkt met het protocol meldcode
kindermishandeling en de app hiervan. Pedagogische medewerkers zijn op de hoogte
hiervan en minimaal één keer per jaar wordt kindermishandeling besproken en
herhaald in personeelsvergaderingen. In het pedagogisch beleidsplan staat verder
beschreven hoe wij hierin handelen.
Binnen Sport-BSO Teamplayers werken wij met het vierogenprincipe.

Hoe handelt personeel van Sport-BSO Teamplayers?
Als het vermoeden bestaat van kindermishandeling zijn onze pedagogische medewerkers
verplicht om het stappenplan van het protocol meldcode kindermishandeling te volgen.
Eigenaren worden beiden op de hoogte gebracht van dit vermoeden en die handelen
vervolgens het protocol verder af.
3.2.2 Grensoverschrijdend gedrag
Genomen maatregel zijn:
-

Alle volwassen mensen die bij of rondom Sport-BSO Teamplayers werkt moeten een
VOG hebben. Betekent dat alle pedagogische medewerkers, stagiaires etc. dit
verplicht in hun bezit moeten hebben willen zij werkzaamheden gaan doen voor
Sport-BSO Teamplayers. Ook degene die bijvoorbeeld vaak aanwezig is in de kantine
van de voetbalvereniging of degene die het materiaal verzorgt moeten een VOG
hebben.

Functie

VOG

Pedagogische medewerker(s)

Wordt voor het tekenen van de
arbeidsovereenkomst aangevraagd, alleen
bij goedkeuring komt medewerker in
dienst.
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Beleidsmedewerker(s)

Wordt voor het tekenen van de
arbeidsovereenkomst aangevraagd, alleen
bij goedkeuring komt medewerker in
dienst.

Stagiaire(s)

Wordt voor het tekenen van de
arbeidsovereenkomst aangevraagd, alleen
bij goedkeuring komt medewerker in
dienst.

Vrijwilliger(s) VV Bavel

Alle vrijwilligers bij VV Bavel zijn voorzien
van een VOG.

-

Al deze mensen kennen de gedragscode.
Het vierogenprincipe wordt gehanteerd en wanneer hier vanaf geweken wordt dan
spreken de eigenaren van Sport-BSO Teamplayers hun personeel hierop aan.
Grensoverschrijdend gedrag bij kinderen wordt direct aangepakt en opgelost.
Kinderen kennen de huisregels van bijvoorbeeld niet buitensluiten, pesten etc. En
deze regels worden meerdere malen per maand bij de kinderen herhaald.

Hoe handelt personeel van Sport-BSO Teamplayers?
Bij grensoverschrijdend gedrag onder pedagogische medewerkers worden verantwoordelijke
direct aangesproken en wordt er gehandeld naar ernst van de situatie. Er zit een verschil
tussen opzettelijk en onopzettelijk grensoverschrijdend gedrag. Eigenaren en
eindverantwoordelijke van Sport-BSO Teamplayers handelen hier streng en alert op.
Grensoverschrijdend gedrag bij kinderen wordt direct opgelost wanneer dit geconstateerd
wordt. Dit betekent dat ouders ook betrokken kunnen worden bij dit gedrag van hun kind.
3.2.3 Vermissing
Kinderen kunnen altijd iets onverwachts doen of weglopen waardoor er een kans op
vermissing kan ontstaan. Boosheid, verdrietig zijn of weglopen om hun grenzen te verleggen
kunnen oorzaken zijn. Ook tijdens uitstapjes of activiteiten buiten de Sport-BSO kan dit het
geval zijn. Sport-BSO Teamplayers is er zich van bewust dat ook tijdens ophaalmomenten of
overdracht richting trainers van de voetbal een kans aanwezig kan zijn op vermissing of
weglopen.
Genomen maatregelen zijn:
-

Kinderen weten de huisregels van Sport-BSO Teamplayers. Dit betekent dat er
ruimtes afgebakend worden waar kinderen wel/niet mogen komen. Het sportpark kan
eventueel met meerdere hekken op slot gedaan worden wanneer een kind in zijn
emotie weg probeert te lopen. Ouders worden direct ingelicht.

9

-

-

-

Tijdens uitstapjes hebben kinderen bij verplaatsing herkenbare hesjes van Sport-BSO
Teamplayers aan. Ook krijgen zij een polsbandje of iets anders om met daarop de
gegevens van Sport-BSO Teamplayers, zodat er direct gehandeld kan worden bij
vermissing.
Bij het ophalen van de kinderen op school werken wij met een vast ophaalpunt. Er
wordt niet eerder weggegaan voordat alle kinderen er zijn of pas wanneer we
bevestiging hebben van waar het kind is. Met de basisscholen in Bavel worden
afspraken gemaakt, zodat alle leerkrachten op de hoogte zijn van waar Sport-BSO
Teamplayers op het schoolplein verzamelt.
Het kan voorkomen dat een kind aansluitend van de Sport-BSO naar de
voetbaltraining gaat op hetzelfde sportpark. Hiervoor worden afspraken gemaakt
tussen kind, ouders en trainers.

Hoe handelt personeel van Sport-BSO Teamplayers?
Sport-BSO Teamplayers ontwikkelt een protocol voor vermissing en ontruiming. Dit protocol
wordt met pedagogische medewerkers besproken en minimaal één keer per jaar uitgelicht in
een personeelsvergadering. Wanneer een kind vermist wordt handelt personeel van
Sport-BSO Teamplayers volgens dit protocol.
3.3 Gezondheid
Ten aanzien van gezondheid heeft Sport-BSO Teamplayers de volgende grote risico’s
gedefinieerd:
1.
2.
3.
4.

Ziektekiemen
Binnenmilieu
Buitenmilieu
Medisch handelen

3.3.1 Ziektekiemen
Sport-BSO Teamplayers zal altijd hygiënisch te werk gaan, maar dan alsnog is
besmettingsgevaar niet te voorkomen. Kinderen steken elkaar gemakkelijk aan.
Voedselvergiftiging, diarree, huidinfectie (krentenbaard) of een luchtweginfectie zijn de
meeste voorkomende infecties.
Genomen maatregelen zijn:
-

-

Sanitaire voorzieningen worden dagelijks schoongemaakt. En doekjes worden na
ieder drink- en eetmoment over de tafels en stoelen gehaald.
De gehele Sport-BSO binnenruimte (commissiekamer en bestuurskamer van de
voetbalvereniging) worden iedere vrijdag geheel schoon afgeleverd.
Binnenspeelgoed wordt regelmatig schoongemaakt.
Kinderen zijn bekend met de huisregels omtrent hygiëne zoals na het plassen,
handen wassen en alleen drinken/eten van eigen beker/borden en bestek. Deze
regels worden maandelijks meerdere malen herhaald voor de kinderen.
Regelmatig worden de binnenruimtes geventileerd en voorzien van frisse buitenlucht.
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-

Ouders van kinderen met besmettelijke ziekten worden direct ingelicht en verzocht
om hun kind op te halen.
Sport-BSO Teamplayers hanteert het HACCP-plan en de goedgekeurde
hygiënecode.

Hoe handelt personeel van Sport-BSO Teamplayers?
Sport-BSO Teamplayers handelt ten alle tijden volgens de informatie van de GGD en het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We zijn ons ervan bewust dat we
meldingsplicht hebben bij infectieziekten. Bij besmettingsgevaar onder kinderen en
pedagogische medewerkers zijn deze tijdelijk niet welkom op de Sport-BSO.
3.3.2 Binnenmilieu
Op de Sport-BSO zal er voornamelijk buiten gesport worden. Toch is het binnenmilieu voor
ons zeer belangrijk, omdat wij bijvoorbeeld ook huiswerkbegeleiding aanbieden. Goede
ventilatie en het nastreven van de huisregels omtrent hygiëne maakt de kans op risico’s
kleiner.
Genomen maatregelen zijn:
-

Het sportpark wordt gecontroleerd op de ventilatie-eisen. En ruimtes waar gebruik
van gemaakt wordt zullen regelmatig voorzien worden van frisse lucht.
Lijntjes zijn kort richting exploitant van het sportpark en daarom worden punten
gemakkelijk nagelopen omtrent het binnenmilieu.
Pedagogische medewerkers houden zich aan het schoonmaakschema en de
hygiëneregels in de binnenruimte.

3.3.3 Buitenmilieu
Kinderen van de Sport-BSO Teamplayers zullen vaak buiten sporten en spelen. Voordat de
eerste kinderen zullen komen zorgen pedagogische medewerkers van Sport-BSO
Teamplayers ervoor dat er geen zwerfvuil ligt op het sportpark wat gevaarlijk kan zijn voor de
kinderen. Uiteraard stimuleren wij de kinderen ook tot een schoon buitenmilieu en zullen we
regelmatig rondlopen met afvalzakken.
Genomen maatregelen zijn:
-

-

Dagelijkse controle op zwerfvuil op het sportpark.
Maandelijks gezamenlijk met de kinderen een grote schoonmaak omtrent zwerfvuil op
het sportpark.
Kinderen duidelijk aangeven waar wel/niet gespeeld en gesport mag worden. Deze
buitenruimte wordt desnoods afgebakend.
Ten alle tijden buiten toezicht.
Omdat we sporten op kunstgras zijn de eigenaren van Sport-BSO Teamplayers extra
goed ingelicht en getraind over schaafwonden/brandwonden tijden de kind-EHBO
cursus.
Het sportpark is a gedeeltes rookvrij, maar zal dit zeker zijn tijdens de Sport-BSO
tijden.
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Hoe handelt personeel van Sport-BSO Teamplayers?
Eigenaren Sport-BSO Teamplayers kijken kritisch naar het buitenmilieu en zullen dit
communiceren richting pedagogische medewerkers wanneer dit niet schoon genoeg is.
Kunstgras wonden worden direct behandelt volgens de richtlijnen die geleerd zijn bij de BHV
en kind-EHBO cursus.
3.3.4 Medisch handelen
Op het gebied van gezondheid zal Sport-BSO Teamplayers altijd alert zijn op allergieën.
Pedagogische medewerkers zijn op de hoogte hiervan en weten hoe ze moeten handelen.
Genomen maatregelen zijn:
-

Sport-BSO Teamplayers zal werken met een dossier per kind waarin er extra
aandacht wordt besteed aan het medische dossier.
Er is altijd iemand aanwezig met een BHV diploma. Personeel van Sport-BSO
Teamplayers moeten verplicht een kind-EHBO diploma halen.

Hoe handelt personeel van Sport-BSO Teamplayers?
In het medische dossier van de kinderen staat duidelijk aangegeven waar wij als
pedagogisch medewerkers op moeten letten en hoe er gehandeld dient te worden.
Personeel van Sport-BSO zullen opgeleid worden met een kind-EHBO diploma. Wanneer er
een medische handeling niet direct opgelost zal er geschakeld worden naar de huisarts of
het ziekenhuis.
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Hoofdstuk 4: Huisregels Sport-BSO Teamplayers
Doel:
Afspraken en regels zijn er om duidelijkheid en structuur te geven in hoe wij met elkaar en
onze omgeving omgaan en om onze sport-BSO voor een ieder zo veilig mogelijk te houden.

Ouders
●
●
●
●
●

●

●

●
●

●
●

Het gebouw van de Sport-BSO is rookvrij.
Mocht een kind geen gebruik maken van de Sport-BSO of ziek zijn dan dienen de
ouders het kind af te melden.
Wanneer een kind door iemand anders wordt opgehaald , verzoeken wij u om dit bij
ons te melden. Wanneer dit bij ons niet bekend is, zullen wij het kind niet meegeven.
Een kind met luizen dient opgehaald te worden voor behandeling. De pm-er zal
hierover telefonisch contact met u hebben.
Wanneer een ouder gebeld wordt dat zijn/haar kind ziek is, dient deze zo spoedig
mogelijk zijn/haar kind op te komen halen of op te laten halen (wij willen dan wel
graag weten wie er komt).
Ouders dienen bij het brengen en ophalen altijd even contact te hebben gehad met
de pedagogisch medewerker voor een goede overdracht van de Sport-BSO naar
huis.
Mocht u zelf vragen hebben over de benadering of werkwijze naar uw kind toe
bespreek dit dan met de pm-er. Binnen Sport-BSO Teamplayers staan we altijd open
voor overleg en feedback.
Wilt u niet eerder met uw kind vertrekken van de BSO totdat u een pm-er heeft
gesproken voor de overdracht van uw kind.
Mocht er ongewenst gedrag zijn geweest zullen wij dit altijd tijdens de overdracht
benoemen. Wanneer het kind juist positief gedrag heeft laten zien zullen we dit ook
zeker laten weten.
Ophalen tijdens buitenschoolse opvang: van 16.00 tot 18.30u
Ophalen tijdens vakantieopvang: van 16.30 tot 18.30u ( Indien u van bovengenoemde
haaltijden wilt afwijken moet u dit tijdig overleggen met de pm-er).

Kinderen
● Bij het ophalen verzamelen we altijd op een vast punt , zodat de kinderen zich bij
ons kunnen aanmelden.
● Bij aankomst op de BSO hangen de kinderen hun jas en tas op aan de kapstok.
Daarna verzamelen de kinderen zich in de 4+ of 7+ kamer
● We gaan na schooltijd gezamenlijk drinken en fruit eten bij de Sport-BSO, daarna
zullen we buiten een potje verstoppertje doen en gaan we naar het veld voor een
sportactiviteit.
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Kinderen mogen alleen buiten spelen wanneer er ook een pm-er in de buurt is.
De kinderen mogen binnen niet rennen en houden ook altijd hun schoenen aan.
Opruimen doen we samen. Waar je mee gespeeld hebt wordt weer netjes
opgeruimd en vervolgens kijk je of je iemand kan helpen.
De spellen die we gebruiken zullen op de Sport-BSO blijven.
Je blijft van een ander kind af.
Je blijft van de spullen van een ander kind af.
Er wordt niet gepest bij Teamplayers.
Er is respect voor elkaar en niemand wordt buitengesloten.
Keuzes van kinderen worden gerespecteerd. Wij zullen kinderen altijd motiveren
om deel te nemen aan sportactiviteiten, maar wil het kind dit niet zijn er ook
andere mogelijkheden.
Wij corrigeren zo nodig kinderen om het gedrag dat ze laten zien, niet om wie ze
zijn.
De kinderen krijgen de ruimte om hun kwaliteiten te ontplooien bij de Sport-BSO

Volgende evaluatie:
6-9-2022
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Hoofdstuk 5: Corona
Al bijna 2 jaar hebben we te maken met het coronavirus. Wereldwijd zijn er relatief weinig
kinderen gemeld met COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus
Kinderen worden minder ernstig ziek en hoeven bijna nooit opgenomen te worden in het
ziekenhuis. Toch vinden wij het wel uiterst belangrijk om alert te blijven en te werken met een
aantal corona maatregelen om de veiligheid van iedereen te waarborgen.
Regels
Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en
testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in
het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij
COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende
chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.
Kinderen zullen niet naar de BSO kunnen komen wanneer:

● het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden
Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van
reuk en/of smaak;
● zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
● er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook
koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve
testuitslag;
● een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is
gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten
cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand)
is geweest, mag het kind wel gewoon naar de opvang. Voorwaarde is wel dat zij niet
zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de broer of zus vervolgens
klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag deze
broer of zus niet meer naar de opvang
Maatregelen

● Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep
●
●
●
●
●

ten minste 20 seconden.
Iedereen gebruikt papieren handdoekjes.
Er worden geen handen geschud bij bv. partijtjes.
Hoesten/niezen in de elleboog.
Niet aan je gezicht zitten.
We maken extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van
maken en de plekken die vaak aangeraakt worden.
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● We maken onze handen schoon met water en zeep. Zo kun je ziekteverwekkers
verwijderen. Handen wassen werkt het beste bij de preventie van besmetting. Wees
terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het
gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.
● Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere
schoonmaakprotocol.
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