Protocol ophalen kinderen BSO
Doel:
Ervoor zorgen dat het ophalen van kinderen op school volgens de gezamenlijke regels voor de
veiligheid van de kinderen plaatsvindt.
Waarom?
Ophalen houdt een risico in, in dit protocol en bijbehorende werkinstructie beschrijven wij de
stappen om deze risico’s tot een minimum te beperken.
Verankering:
Pedagogisch beleid.
Wie is uitvoerend verantwoordelijk?
Pedagogisch medewerker BSO
Wie is in de lijn eerst- verantwoordelijk?
Directie

Werkwijze:
Kinderen worden lopend of met de auto opgehaald uit school. Op school is een vaste plek waar
de kinderen verzamelen. De overdracht met de leerkracht(en) vindt daar plaats.

Werkinstructie ophalen kinderen BSO
Deze werkinstructie hoort bij het protocol Kinderen ophalen BSO
Deze werkinstructie wordt toegepast als: Er BSO kinderen uit school worden opgehaald
Deze werkinstructie wordt uitgevoerd door: Pedagogisch medewerkers en directie.
Lopend:
Het ophalen vindt altijd plaats volgens een vaste route. Deze route is bekend bij de kinderen en
de pedagogisch medewerker en is bekend bij de collega’s op het kindercentrum. Het ophalen
gebeurt altijd door de pedagogisch medewerkers. Stagiaires worden als het mogelijk is extra
ingezet om mee te gaan met het ophalen.
Met de auto:
Het ophalen vindt altijd plaats volgens een vaste route. Deze route is bekend bij de kinderen en
de pedagogisch medewerker en is bekend bij de collega’s op Dolletje Fijn. Het ophalen gebeurt
in principe door de vaste pedagogisch medewerkers. Er wordt aan alle veiligheidsvoorwaarden
zoals omschreven in de Wegenverkeerswet voldaan. Het vervoer van kinderen vindt plaats in
voor de leeftijd van het kind geschikte autostoel en in de auto zijn voldoende gordels aanwezig.
De auto van Dolletje Fijn is eigendom van Kinderopvang Dolletje Fijn en wordt alleen gebruikt
voor het ophalen van kinderen van de BSO en voor uitstapjes.
Op school is een vaste plek waar de kinderen verzamelen.
Eventuele opmerkingen of berichten van leerkrachten worden hier mondeling doorgegeven. Er
is een rooster waarin staat welke kinderen op welke dag opgehaald moeten worden.
De eerste keer dat een kind op school wordt opgehaald gebeurt dat in overleg in de klas of het
afgesproken vaste punt op school. Dit wordt aan de leerkracht doorgegeven door ouders zodat
deze toezicht houdt dat het kind of naar de vaste plek toe gaat of in de klas wacht tot het wordt
opgehaald.
Dagelijks: Op schooldagen
Jaarlijks: Het protocol, de werkinstructie en de formulieren worden geëvalueerd
Volgende evaluatiedatum: 01-12-2018

