Handreiking locatie-specifiek stappenplan voor heropening van Kids2Ellens
April 2021.
Stap 1: analyse van de situatie op de BSO locatie van voor de lockdown, per dag van de week.

• Het aantal scholen en klassen dat door Kids2Ellens wordt bediend :
Kids2Ellens is een BSO op de St. Bavoschool Haarlem-Noord. De school heeft twee BSO locaties één
aan de Eemstraat 15 Haarlem en één aan de Geusevesperstraat 5 Haarlem.
Eemstraat, geopend maandag t/m vrijdag voor VSO en BSO. Geen BSO op woensdagmiddagen dan
worden de kinderen naar de locatie Geusevesperstraat gebracht.
Geusevesperstraat, geopend maandag t/m vrijdag voor VSO en BSO.

• De groepsindeling :
Eemstraat, groepen 1 en 2 aan één tafel in de aula, groepen 3 t/m 6 zitten aan twee tafels verdeeld.
Geusevesperstraat, groepen 1 t/m 3 in het lokaal van Kids2Ellens met 2 pedagogisch medewerkers.
Groepen 4 t/m 6 in het lokaal ernaast met 1 pedagogisch medewerker.
• De leeftijd van de kinderen :
Beide locaties van 4 jaar t/m 12 jaar
• Het aantal in te zetten pedagogisch medewerkers :
Eemstraat, 3 pedagogisch medewerkers
Geusevesperstraat, 3 pedagogisch medewerkers
• Het aantal te gebruiken binnen- en buitenruimtes :
Eemstraat, 2 binnenruimtes en 1 buitenruimte.
Geusevesperstraat, 2 binnenruimtes en 2 aparte buitenruimtes

Stap 2: groepsindeling voor Kids2Ellens

• De groepsindeling :
Eemstraat, De kinderen zitten bij deze locatie op één en dezelfde school. De klassen zijn verdeeld in
groepen van de school. Groepen 1 t/m 6 in de aula. Als het te druk is en wij kunnen niet naar buiten
i.v.m. slecht weer, dan delen we de groep. Groepen 1 t/m 3 in de aula en groepen 4 t/m 6 in het
naastliggende lokaal.
Geusevesperstraat, De kinderen zitten bij deze locatie op één en dezelfde school. De klassen zijn
verdeeld in groepen van de school. Groepen 1 t/m 3 in een lokaal en groepen 4 t/m 8 in het naast
liggende lokaal.

Stap 3 : het aantal in te zetten pedagogisch medewerkers

Eemstraat, 3 pedagogisch medewerkers en één stagiaire en één helpende hand. Dit zijn vaste
groepen. 2 pedagogisch medewerkers bij de klassen 1 t/m 3 en 1 pedagogisch medewerker en één
stagiaire bij de klassen 4 t/m 6. Dit zijn vaste groepen. Helpende hand is daar waar nodig, alleen op
dinsdag en donderdag.
Geusevesperstraat, 3 pedagogisch medewerkers. 2 pedagogisch medewerkers bij de klassen 1 t/m 3
en 1 pedagogisch medewerker bij de klassen 4 t/m 6. Dit zijn vaste groepen.
De mentorverdeling op beide locaties blijft hetzelfde als voor de lockdown.

Stap 4 : indeling voor het gebruik van beschikbare ruimtes

Eemstraat, gebruik maken van 2 binnenruimtes. De aula en het lokaal naast de aula. Tijdens
eetmomenten zitten de groepen 1 en 2 aan één tafel in de aula, groepen 3 t/m 6 zitten aan twee
tafels verdeeld. Als het aantal kinderen boven de 24 is dan spelen de groepen 1 t/m 3 in de aula en
groep 4 t/m 6 spelen op de gang en lokaal naast de aula.

Er wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld op het schoolplein van de Eemstraat. Er wordt met alle
kinderen tezamen op het schoolplein gespeeld. Er zijn maximaal 32 kinderen.

Geusevesperstraat, gebruik maken van 2 binnenruimtes. 2 lokalen naast elkaar. In het lokaal voor de
jongste kinderen zijn de groepen 1 t/m 3 en het lokaal voor de oudste kinderen zijn de groepen 4 t/m
6 (Op dit moment komen er kinderen tot groep 6).
Er wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld. Op het schoolplein van de Geusevesperstraat. Er wordt met
alle kinderen tezamen op het schoolplein gespeeld. Er zijn maximaal 32 kinderen.

De groepen gaan afzonderlijk van elkaar naar buiten.

