
Plan Sportstuif Helmond – Opening BSO en Corona-maatregelen 
 
Dit is een tijdelijk locatie specifiek plan voor Sportstuif Helmond, specifiek opgesteld voor de opening 
van de BSO op maandag 19 april aan de hand van de Handreiking voor locatie-specifiek plan 
heropening BSO. 

 
Door dit tijdelijke locatie specifieke plan komt het reguliere locatieplan, met betrekking tot 
de basisgroepen, mentoren en groepsruimtes, tijdelijk te vervallen.  
 

Hygiëne maatregelen:  
• Bij aankomst bij Sportstuif wassen de kinderen hun handen met zeep.  

• Bij elk eet moment wassen de kinderen hun handen met zeep.  

• Kinderen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.  

• Medewerker en kinderen houden, waar mogelijk, 1.5 meter afstand.  

• Medewerkers onderling houden 1.5 meter afstand  

• De ruimtes van Sportstuif, de toiletten en in- en uitgangen worden dagelijks gepoetst. 

• We spelen zoveel mogelijk buiten!!  

• Houd de basisgroepen zoveel mogelijk gescheiden van elkaar. Dit geldt voor de kinderen maar 
ook voor de medewerkers.  

• We ventileren de ruimtes zo goed mogelijk, waar mogelijk laten we de deuren open staan voor 
frisse lucht. 

• We letten nauwkeurig op klachten van COVID-19 bij kinderen. Bij lichte klachten zoals een 
snotneus of hoesten worden de ouders geïnformeerd en overlegd of het kind opgehaald moet 
worden.   

 

Activiteitenplan 
• De kinderen worden ingedeeld aan de hand van de gereden route.  

• De kinderen spelen zo veel mogelijk buiten. 

• Medewerkers blijven gedurende het buitenspelen en de activiteiten bij de toebedeelde groep.  
 

Het ophaalbeleid 

Door de Corona maatregelingen zijn er geen ouders/verzorgers binnen bij Sportstuif toegestaan. 

• Ouders mogen de kinderen vanuit buiten ophalen. Meestal zijn we buiten aan het spelen en zien 
we de ouders al snel. 

• Wanneer we binnen zijn, kunnen ouders even op de raam kloppen zodat we hen zien.  

• Er dient altijd rekening te worden gehouden met de 1,5 meter afstand tussen andere ouders en 
het personeel van Sportstuif.  

 
Per dag is de situatie beschreven: 
Per dag is aangegeven welke scholen er zijn,  hoeveel medewerkers aanwezig zijn, welke kinderen van 
welke school bij elkaar in één groep zitten en in welke ruimtes de groepen zitten.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/4/13/handreiking-voor-locatie-specifiek-plan-heropening-bso
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/4/13/handreiking-voor-locatie-specifiek-plan-heropening-bso
https://www.sportstuif.nl/helmond/uploads/files/Locatieplan%20-%20Helmond%2003.2021.pdf


Maandag  
Verschillende scholen : 

- Basisschool Dierdonk  
- Goede Herder  
- Silvester Bernadette 
- Vuurvogel 
- De Hilt  
- De Rank  
Medewerkers op de groep 

- Medewerker 1 (Luc) 
- Medewerker 2 (Anouk) 
- Stagiaire (Milou)  
Groepenverdeling: 

- We maken een groepsverdeling met de verschillende scholen: 

• Basisschool Dierdonk, Goede Herder, De Hilt, De Rank 

• Vuurvogel, Silvester Bernadette.  
- Groep 1: Medewerker 1 (Luc), Stagiaire (Milou) 
- Groep 2: Medewerker 2 (Anouk)  
Ruimte verdeling: 

- Groep 1:  
Goed weer: Eerst binnen fruit eten (groepsruimte), daarna vrij spelen buiten.  
Slecht weer: Fruit eten in groepsruimte  

- Groep 2:  
Goed weer: Eerst buiten vrij spelen, daarna fruit eten.  
Slecht weer: Fruit eten in vergaderkamer  

 

Dinsdag   
Verschillende scholen : 

- Basisschool Dierdonk  
- Goede Herder  
- De Rakt  
- De Korenaar  
- Silvester Bernadette 
- Vuurvogel 
- De Hilt  
- De Rank  
- De Toermalijn  
Medewerkers op de groep 

- Medewerker 1 (Luc) 
- Medewerker 2 (Desiree) 
- Medewerker 3 (Bart)  
- Medewerker 4 (Roy) 
- Stagiaire (Linde)  
Groepenverdeling: 

- We maken een groepsverdeling met de verschillende scholen: 

• Basisschool Dierdonk, Goede Herder, De Hilt, De Rank, De Rakt, De Korenaar  

• Vuurvogel, Silvester Bernadette, De Toermalijn.  
- Groep 1: Medewerker 1 (Luc), Medewerker 2 (Desiree) 
- Groep 2: Medewerker 3 (Bart), Medewerker 4 (Roy), Stagiaire (Linde)  
Ruimte verdeling: 

- Groep 1:  



Goed weer: Eerst binnen fruit eten (groepsruimte), daarna vrij spelen buiten.  
Slecht weer: Fruit eten in groepsruimte  

- Groep 2:  
Goed weer: Eerst buiten vrij spelen, daarna fruit eten.  
Slecht weer: Fruit eten in vergaderkamer  

 
 

Woensdag   
Verschillende scholen : 

- Goede Herder  
- De Rakt  
- Silvester Bernadette  
- Vuurvogel 
- Trudo  
Medewerkers op de groep 

- Medewerker 1 (Luc) 
- Medewerker 2 (Desiree/Bart) 
Groepenverdeling: 

- We maken een groepsverdeling met de verschillende scholen: 

• Goede Herder, De Rakt,  Trudo 

• Vuurvogel, Silvester Bernadette,  
- Groep 1: Medewerker 1 (Luc) 
- Groep 2: Medewerker 2 (Desiree/ Bart) 
Ruimte verdeling: 

- Groep 1:  
Goed weer: Eerst binnen lunchen of fruit eten (groepsruimte), daarna vrij spelen buiten.  
Slecht weer: Lunchen en fruit eten in groepsruimte.  

- Groep 2:  
Goed weer: Eerst buiten vrij spelen, daarna lunchen of fruit eten.  
Slecht weer: Lunchen en fruit eten in vergaderkamer  

 

Donderdag    
Verschillende scholen : 

- Basisschool Dierdonk  
- Goede Herder  
- De Rakt  
- De Korenaar  
- Silvester Bernadette 
- Vuurvogel 
- De Hilt  
- De Rank  
- De Toermalijn  
Medewerkers op de groep 

- Medewerker 1 (Luc) 
- Medewerker 2 (Desiree) 
- Medewerker 3 (Bart)  
- Medewerker 4 (Roy) 
- Stagiaire (Linde)  
Groepenverdeling: 

- We maken een groepsverdeling met de verschillende scholen: 

• Vuurvogel, Goede Herder, De Toermalijn, De Hilt, De Rank,  



• Basisschool Dierdonk, Silvester Bernadette, De Rakt, De Korenaar.  
- Groep 1: Medewerker 1 (Luc), Medewerker 2 (Evelien) 
- Groep 2: Medewerker 3 (Desiree) 
Ruimte verdeling: 

- Groep 1:  
Goed weer: Eerst binnen fruit eten (groepsruimte), daarna vrij spelen buiten.  
Slecht weer: Fruit eten in groepsruimte  

- Groep 2:  
Goed weer: Eerst buiten vrij spelen, daarna fruit eten.  
Slecht weer: Fruit eten in vergaderkamer  

 

Vrijdag   
Verschillende scholen : 

- Goede Herder  
- Silvester Bernadette  
- Vuurvogel 
Medewerkers op de groep 

- Medewerker 1 (Luc) 
- Medewerker 2 (Bart) 
Groepenverdeling: 

- We maken een groepsverdeling met de verschillende scholen: 

• Vuurvogel, Silvester Bernadette 

• Goede Herder  
- Groep 1: Medewerker 1 (Luc) 
- Groep 2: Medewerker 2 (Bart) 
Ruimte verdeling: 

- Groep 1:  
Goed weer: Eerst binnen lunchen of fruit eten (groepsruimte), daarna vrij spelen buiten.  
Slecht weer: Lunchen en fruit eten in groepsruimte.  

- Groep 2:  
Goed weer: Eerst buiten vrij spelen, daarna lunchen of fruit eten.  
Slecht weer: Lunchen en fruit eten in vergaderkamer  

 


