
Protocol veiligheid BSO 4e Honk  locatie RKDVC   
 
 
Algemene zaken 
 
Wij huren de ruimte van RKDVC. Het is een openbare locatie van sportvereniging 
RKDVC. Door gemeente en RKDVC worden  taken uitgevoerd zoals het verzorgen 
en onderhouden  geheel het gebouw en buitenterrein. Samen in overleg met 
gemeente worden deze taken uitgevoerd. 
 
 
Binnen bergruimte 
 

●    Bij binnenspeel weer kan er gekozen worden de mobiele kast die in de 
grote kastruimte  staat in de  kantine plaatsen. 
●   Omdat deze kastruimte ook door derden wordt gebruikt altijd alert blijven. 
Eventueel spullen aan de kant zetten.  
●   Als de vloer nat is deze drogen. 

 
Buitenruimte 

  
 

 Als de eerste leidster de poort opent  loopt zij een  rond het gebouw en let op 
takken,  uitstekende oneffenheden, eventueel overgewaaide of gegooide 
spullen van buitenaf,    door de vogel ed.  

 De leidster sluit de poorten achter en naast de kantine. 

 Er staat een grote tent aan de schuifpui hierin zit een doorgang die we aan de 
boven kant vast kunnen zetten. De kinderen kunnen hierdoor naar buiten.  

 De hoofdkantine deur wordt gesloten als alle kinderen binnen zijn/ rond 17.00 
weer openen als ouders kinderen komen halen.  

 Als kinderen naar buiten gaan in de wintermaanden nemen zij de deur in de 
entree naar het hoofdveld 

 In de zomermaanden staan vaak de schuifpui en doorgang van de tent open 
in de kantine 

 De speelplaats wordt door leidsters die daar aanwezig zijn gecontroleerd op 
oneffenheden. Uitstekende tegels zal zij oranje pionnen zetten en kinderen 
hierop wijzen. Ze zal dit melden bij Gerard. Deze zal dit oplossen. Bij een 
geheel verzakte stoep zal hij dit melden bij bestuur van RKDVC. 

 Als prullenbakken stuk zijn deze plaatsen bij de container en melden bij 
Gerard. 

 Handvaten en leuning wordt van speeltoestellen gedroogd bij nat weer. 

 De speeltoestellen zijn van RKDVC.   

 Bij gebreken worden deze niet gebruikt. We melden dit dan bij bestuur van 
RKDVC. 

 Indien de grote dubbele poort geopend wordt, deze altijd direct sluiten met de 
sleutel. 

 De zijpoort is altijd open.  

 Er is een afspraak met de kinderen dat zij niet buiten de poort mogen. 

 Kinderen mogen niet op de trappen spelen bij het hoofdveld. De poort daar 



sluiten. 

 Als eventueel fietsrekken op de doorgang staan deze op zijn plaats zetten. 
Kinderen    spelen daar niet. 

 Elke middag loopt de eerste leidster een ronde rond het gebouw en let op 
takken,        uitstekende oneffenheden, eventueel overgewaaide of gegooide 
spullen van buitenaf,  dode  vogel ed. Bij gehele dag opvang dit s ’morgens  
doen. 

 De fietsenstalling is erg ruim opgezet.  

 Als kinderen klimmen en fietsen kunnen ze vallen. Om dit zoveel mogelijk te 
beperken leren we kinderen op elkaar te wachten en rekening te houden met 
elkaar. Fietsen gebeurd op het stoep gedeelte en klimmen en glijden in het 
speeltuintje. Leer kinderen aan geen fietsjes ed. te plaatsen bij speeltuintje. 

 We vermijden zoveel mogelijk dat kleinere kinderen worden overlopen door 
grotere   kinderen. De buitenspeelruimte is erg ruim. Het fiets rijgedeelte en 
gras –speelweide is gescheiden door een hek. 
 

 

 Bij buitenspelen is alertheid en goed toezicht een voorwaarde. Geen 
speelgoed om en bij de speeltoestellen.  

 Voetballen, hockeyen en andere spelen balspelen worden op het hoofdveld of 
kunstgrasveld  gespeeld 

 De groene kliko met balspelmateriaal daarheen rijden 

 Afspraak gemaakt met leiding: verdelen van leiding over buitenruimte. 

 Per kwartaal buitenruimte en materiaal checken.  

 Voordat de kinderen naar buiten gaan worden de jassen nagekeken op 
touwtjes. Daarnaast blijft alert toezicht noodzakelijk. Zie ook afspraken ouders 

 Splinter verwijderen met pincet, lukt dit niet, groene zeep met pleister erop. 
Vragen aan kind waar deze is opgelopen. 

 Per kwartaal buitenruimte en materiaal checken, ook op splinters. 

 Botsen tegen andere kinderen is niet te voorkomen, leidsters houden te allen 
tijde toezicht op de kinderen. Afspraken worden gemaakt over het rennen in 
de buitenruimte.  

 Altijd alert zijn op speelmaterialen. Waarvan een dop af is deze buiten de 
poort plaatsen en melden 

 Scherpe randen aan speelgoed en stuk speelgoed dat gemaakt kan worden 
buiten de    poort zetten. Dit wordt einde van de dag meegenomen door 
Gerard of leidster. 

 Er is veel groen en bomen aanwezig. Bij last van boomwortels dit melden bij 
Gerard 

 Maak bemoste tegels schoon zodat niemand daar op kan uitglijden [dit vragen 
aan Gerard] 

 Bladeren regelmatig verwijderen en bij vorst zout of zand strooien naar 
toegangsdeur. [dit vragen aan Gerard]  

 Indien na regelval een zelfde plek steeds nat blijft de afwatering verbeteren of 
met een trekker verspreiden. 

 Er is altijd de mogelijkheid dat een kind tegen iets oploopt. Afspraken maken 
over      hardlopen en uitkijken.  

 Kinderen insmeren 2 x per dag Speelactiviteiten in schaduw laten afspelen. In 
meerdere keren naar buiten bij hoge temperaturen 25 graden en hoger 



 Als de poort door RKDVC wordt geopend rond de klok van 17.30 worden de 
kinderen in de kantine en/terras gehouden. Deze is geheel omsloten. Alleen 
kinderen vanaf groep 4 mogen eventueel nog voetballen. Dit wordt niet 
gestimuleerd. Het fruit eten doen we gezamenlijk aan tafel rond de klok van 
17.00 uur. Als kinderen een spel spelen dan mogen zij die natuurlijk wel 
afmaken. Is dat een zittend spel mogen zij daarbij het fruit eten.  

 Alle ouders geven toestemming bij uitstapjes. Een chauffeur [Gerard] is extra 
aanwezig. Het meeste vervoer zal door een bedrijf worden verzorgd.  

 Er wordt bij een uitstapje gebruik gemaakt van autostoeltjes.  

 Stuk speelgoed apart zetten en meegeven aan Gerard. 

 Als alle kinderen zijn opgehaald alle poorten openen rondom het terras.  

 Gaat de bal over het hek kinderen aanleren dit eerst te vragen of ze die 
mogen halen.  

 Laat ouders en personeel hun auto parkeren aan de overkant van de straat. 

 Bij eventuele uit activiteiten met water alle kinderen meenemen die een zwem 
diploma hebben/altijd 1 leiding bij het water toezicht houden/eventueel 
zwemvesten gebruiken 

 Kinderen die grove sierraden dragen deze zelf in hun tas laten bewaren. 
[Kleuters komen best vaak met zelfgemaakte ketting vanuit school naar huis.] 

 Als er andere kinderen op veld 2 spelen deze vragen gebruik te maken van 
ander veld. Doen de kinderen moeilijk of zijn ze baldadig naar kantine gaan 
met de BSO kinderen, deur sluiten en beheerder en/of Gerard / José bellen.  
  
 

 
 
 
Entree  
 

 De entree is erg ruim. Kinderen hangen de jassen zelf op of ze worden 
hiermee geholpen als ze er niet bij kunnen. Alle kapstokken van deze ruimte 
zijn afgeschermd doordat het in een hoek valt. Jassen worden van elkaar 
opgehangen i.v.m. hoofdluis. 

 De kinderen wachten bij de deur tot ze allen, ook de leidster, naar binnen 
kunnen.  

 Deze buitendeur heeft een deurdranger, dit voor het goed en langzaam sluiten 
en moeilijk te openen voor kleine kinderen. Deze deur kan bij mooi buitenweer 
vast worden gezet met haakje. 

 De trap naar boven weten de kinderen dat deze niet wordt gebruikt. 

 De deur naar de kantine blijft open door een deurstopper ertussen te plaatsen 

 Kinderen die niet goed zien en bij binnenkomst hun bril aanslaat extra alert 
zijn en aanspreken. 

 De deur via de entree naar de toilet laat je open staan door een houten spie 
ertussen te zetten.  Zo is er altijd een toezicht oog als kinderen naar toilet 
gaan.  

 Er liggen geen losse spullen en oneffenheden bij de entree, is altijd mogelijk 
dat er losse spullen bij de entree liggen. Indien dit waargenomen wordt gelijk 
verwijderen. 

 Kinderen aanleren alles in hun eigen tas te stoppen. 



 Uitglijden: Erg natte plekken gelijk drogen. De gang evt. dweilen als kinderen 
in de leefruimte zijn.  

 Buiten kunnen we fijn gaan rennen. (dus niet in de gang). Overzicht houden 
door positief te benaderen. Bij komst BSO kinderen: hun bij de deur laten 
wachten tot ook de leidster is gearriveerd zodat maar een keer de buiten en 
binnen deur open gaat. 

 Er wordt geen speelgoed meegenomen naar de entree. Daar mag wel 
gespeeld worden met het voetbalspel. De bal hiervoor vragen de kinderen aan 
de leidster. 

 
 
4 Kantine 
 

 Overal in het gebouw is dubbel glas geplaatst.  

 Alle stopcontacten onder 1.20 meter zijn beveiligd. Controleer dit ook met 
regelmaat i.v.m. gebruik derden. De afdekplaatjes worden door derden erg 
vaak verwijderd. Leg het kleed waar kinderen op bouwen midden in de ruimte. 
Als kinderen de hele dag aanwezig zijn kun je tafels ervoor zetten. Waar ze 
veel spelen eventueel toch afdekken met plaatjes. Deze liggen in de kast  

  Bij de tussen deuren hebben we geen vingeralert. De entree deur naar de 
groepsruimte staat standaard open.  

 Kinderen kunnen de groep verlaten via de deur naar de entree. Bij mooi weer 
ook via de schuifdeur / tent naar het terras. 

 Bij de schuifdeur, binnen de tent en terras wordt niet gespeeld met bal of 
fietsjes er wordt ook niet gerend.  

 Speelgoed ligt op de grond, want er moet gespeeld kunnen worden. Wel 
ruimen we tussen de activiteiten het speelgoed op. Natuurlijk niet als kinderen 
iets aan het bouwen zijn. Kinderen spelen op het kleed. Ook aan tafel wordt er 
gebouwd met Play-mobile. De grote blokken niet om laten duwen ivm 
veiligheid 

 Afwasmiddel staat in de keuken waar geen toegang is. Toilet reiniging ed. 
staat in een afgesloten kast in de entree ruimte.  

 Er hangt een gif wijzer in de binnen kast van Plepje. 

 Afvalemmer twee maal per dag legen. Gevaarlijk afval, bijv. glas, scherp 
materiaal ed. de vuilniszak gelijk legen.  

 Tijdens zomersluiting van RKDVC [maand juli augustus] zelf het afval mee 
naar huis nemen einde van de dag. 

 Rennen kunnen de kinderen heel goed. dit doen we buiten. Zo ook hard 
gooien en schoppen tegen een bal.  

 Afspraak: Laat geen losse voorwerpen op de grond slingeren. Enkele malen 
per dag opruimen met de kinderen. Vaak op vaste tijden: voor het eten, 
drinken en buitenspelen. 

 Er wordt niet gedweild tijdens de aanwezigheid van de kinderen. Indien er 
gemorst wordt direct schoon en droog maken. 

 Uitstekende delen afschermen indien deze op de groep aanwezig zijn, 
regelmatig controleren.  

 Als meubilair stuk is of splinters vertonen deze in bergruimte plaatsen en 
melden bij Gerard. 

 Bij eventueel gebruik van nood deur: deze gelijk weer sluiten. 



 Alert zijn bij het openen van de deur. Kijk altijd eerst door het raam. 

 Als leidster alert zijn op spullen in hun tas. Bij signalering van gevaarlijke 
spullen, tas hoog wegzetten en ouder hierop wijzen. 

 Zorg dragen voor voldoende loopruimte tussen meubilair. Controleer op 
splinters en   bij de vensterbanken de strips.  

 Splinter verwijderen. Lukt dit niet dan groene zeep met pleister eroverheen 

 Houten speelgoed en meubilair regelmatig controleren op splinters.  

 Controleer speelgoed altijd op splinters scherpe hoekjes ed. Gooi stuk 
speelgoed weg.  

 Speelgoed regelmatig controleren op defecten, kapot speelgoed direct 
verwijderen van de groepsruimte. Speelgoedbakken worden bij het 
opruimen/schoonmaken gelijk gecontroleerd. 

 Er wordt gewerkt met bouw tafels en spel tafels en knutsel tafel. 

 Muren zijn glad afgewerkt, geen uitstekende delen. 

 Radiatoren zijn strak tegen de wand bevestigd. Het stalen hulsel is verwijderd. 
Let op de speelruimte. Zet er eventueel een tafel voor. 

 In de binnen ruimte mag niet worden gerent. 

 Apparaten staan op een veilige plek. Alleen voor gebruik wordt het 
aangesloten. Iedere dag gaan alle stekkers uit stopcontact.  

 Indien de opstelling van het lokaal wijzigt, altijd voldoende loopruimte houden. 

 Als leidster alert blijven in hun spel. Blijven observeren.  

 Zaag en timmeractiviteiten in groepjes van 3 kinderen. Dit doen bij droog weer 
buiten. Altijd onder toezicht 

 Leidsters bergen tassen op in keuken of op hoge bartafel 

 Thee eerst mengen met koud water en aan tafel/hoge bartafel opdrinken 
 

 
5 Toiletruimte 

 De deur van het toilet open houden d.m.v. een wig. 

 Afspraak is niet rennen in binnenruimtes 

 Zet een opstapje bij wastafel 
 
 
 
 
 
 
 
 Keuken 

 

 De keuken is alleen voor leidsters toegankelijk. 

 Natte vloerplekken gelijk drogen.  

 Een scherp fruit mesje ligt in een bovenkast in een mandje. 

 Laat thee afkoelen in de keuken. Cup of soup af laten koelen achter op de 
aanrecht. Halve bekers schenken. 

 Bij bak activiteiten geven wij de voorkeur gerechten te kiezen die niet in de 
oven hoeven zoals ijstaart, arretjes cake, mokkakoekjestaart. Bij gebruik oven 
zal dit in de keuken worden afgebakken 

 



 
 
 
 
 

 
Kinderen van school halen 
 
 

 Gerard/José/BSO leidster zijn om 14.45 uur op locatie RKDVC. Zij hebben 
dan kinderen bij van de school Duinsprong en/of Jong Leren. Vervolgens zet 
de leidster fruit ed. klaar en haalt eventueel kinderen uit de taxi bus.  

 Gerard/José/BSO leidster haalt de kinderen vanuit de school Olof Palme en 
brengt deze naar RKDVC / of worden in taxi busje VAN DRIEL gezet  

 Er zal bij 10 kinderen of minder altijd een stagiaire / medewerkster of tweede 
leidster aanwezig zijn. 

 veilig in- en uitstappen: Leidsters doen zelf de duren van de portier open en 
dicht.  

 veilig in de stoelen plaatsen van de kinderen dmv stoelverhogers en 
veiligheidsgordels vast 

 De grootse kinderen voorin of middenin plaatsen 

 afspraken over het tijdstip van halen, de locatie van halen, de procedure 
wanneer kinderen niet aanwezig zijn wordt via groeps apptelefoon BSO 
doorgegeven  

 Wijzigingen van kinderen, bijvoorbeeld ziekmelding, traktatie van een kind ed., 
wordt door José doorgegeven naar de leiding op de groep BSO 

 ROND OM DE SCHOLEN 10 kilometer per uur rijden 

 Tijdens inwerken van een nieuwe leidster zal eindverantwoordelijk persoon 
José altijd de eerste week mee rijden 

 van school naar auto lopen de kinderen achter je alvorens je de straat 
oversteekt 

 auto in achteruit in parkeren zodat bij uitrijden meer overzicht is. 
 
 
Instap plaats:  

Olof Palme lopen de leidsters met de kinderen naar de India laan en stappen daar in.  

Jong Leren is vaak parkeerplaats in de Leliestraat.  

Duinsprong is dat in de Schaepmanstraat  

Aleph school: Bij de tweede poort en Jan de Witstraat 

 
 
BSO 4e honk ophalen  

Op maandag, dinsdag en donderdag bieden wij BSO aan. De BSO vindt plaats bij 

voetbalvereniging RKDVC.  



Alle auto's van de leiding is voorzien van vier driepunt gordels. Alle personen hebben 

een VOG, Verklaring Omtrent Gedrag 

 

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt de BSO opgehaald door Gerard en de 

leidsters. Op alle vier de plaatsen word een kinderzitje geplaatst. Het grootste kind 

wordt voorin geplaatst.  

 

De leidster halen alle kinderen vanuit de scholen op. Dinsdag en donderdag komt bij 

school  Olof Palme aan de Indialaan de taxi van Driel. Een leidster haalt de kinderen 

altijd uit de Olof Palme school bij de aula.  

Jong Leren worden de kleuters binnen opgehaald en vanaf groep 3 staan ze buiten 

de poort te wachten. 

Duin sprong worden alle kinderen op plein rode bankje opgewacht. 

 
 


