Datum: 1 mei 2020
Betreft: Gedeeltelijke openstelling BSO per 11 mei 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op 11 mei gaan de basisscholen en de buitenschoolse opvang (BSO) weer gedeeltelijk open.
Echter, hanteren basisscholen andere lestijden en gelden er voor het onderwijs en de
kinderopvang strenge maatregelen. De onderstaande regels zijn vanuit de Rijksoverheid
bekend gemaakt:

- 11 mei gaat de kinderopvang volledig open. De buitenschoolse opvang gaat

-

-

gedeeltelijk open en volgt daarin het ritme van de basisscholen. De BSO is voor en na
schooltijden open. Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders/verzorgers een
contract hebben met de BSO, mogen naar de BSO op de dagen dat zij fysiek naar
school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij
niet naar de BSO.
Voor kinderen van ouders/verzorgers met cruciale beroepen en kinderen met een
kwetsbare thuissituatie loopt de noodopvang ook na 11 mei door. Op de dagen dat
zij niet zijn ingedeeld om naar school te gaan, kunnen zij tijdens de reguliere
schooltijden op school terecht voor de noodopvang. Buiten de reguliere schooltijden
kunnen de kinderen van ouders/verzorgers met cruciale beroepen en kinderen met
een kwetsbare thuissituatie terecht bij de BSO.
De vergoeding gaat ook na 11 mei door, zolang de gedeeltelijke openstelling van
basisscholen en BSO voortduurt. Dit betekent dat de rijksoverheid de eigen bijdrage
voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang tot de maximum uurprijs blijft
vergoeden aan ouders/verzorgers. Blijft u de factuur van de kinderopvang betalen.
Zo bent u zeker van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u
kinderopvangtoeslag ontvangen. De vergoeding is bedoelt voor alle
ouders/verzorgers die kinderopvangtoeslag ontvangen. Daarbij gaat het zowel om
ouders/verzorgers die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders/verzorgers
met cruciale beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen.
Ouders/verzorgers die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken
van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de
gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders/verzorgers met een sociaalmedische indicatie en voor ouders/verzorgers waarvan de kinderen deelnemen aan
voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod.

Hieronder zetten wij de uitgangspunten voor u op een rijtje:
•
•
•

De richtlijnen van het RIVM (om het besmettingsrisico zoveel mogelijk te beperken)
zijn leidend.
Alle kinderen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school.
BSO is alleen op de dagen dat kinderen fysiek naar school gaan.

•
•
•
•
•
•

Noodopvang voor kinderen met ouders/verzorgers in cruciale beroepen en
kwetsbare kinderen blijft doorgaan, zowel op school als bij de BSO.
De compensatieregeling vanuit de overheid wordt voortgezet na 11 mei. Dit geldt
voor de kinderopvang en de buitenschoolse opvang.
Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen pedagogisch medewerker en kinderen vanaf 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5
meter afstand bewaard worden.
Tussen pedagogisch medewerkers onderling en tussen pedagogisch medewerkers en
ouders/verzorgers moet (indien mogelijk) altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zoveel
mogelijk afstand tussen kinderen en tussen kinderen en pedagogisch medewerkers
gecreëerd wordt.
Deze uitgangspunten betekenen voor de BSO-locaties het volgende:

•

•

•

•

•

•

•

Op dagen dat kinderen fysiek naar school gaan, is er voor hen ook BSO beschikbaar.
Op de dagen dat kinderen niet fysiek naar school gaan is er geen BSO beschikbaar.
Als kinderen bijvoorbeeld normaal op maandag en dinsdag naar de BSO gaan maar
nu alleen op donderdag en vrijdag naar school mogen, dan kunnen ze op donderdag
en vrijdag naar de BSO. Kinderen kunnen geen extra dagen naar de BSO bovenop de
uren die in het contract van de ouders/verzorgers zijn opgenomen (dus in het
hierboven genoemde voorbeeld, niet ook nog op maandag en dinsdag).
BSO-kinderen van ouders/verzorgers met een cruciaal beroep of kinderen met een
kwetsbare thuissituatie kunnen gebruik blijven maken van onze noodopvang tijdens
onze reguliere (BSO)-openingstijden. School is verantwoordelijk voor noodopvang
tijdens de reguliere schooltijden. Als een kind van een ouder/verzorger met een
cruciaal beroep of in een kwetsbare thuissituatie bijvoorbeeld op dinsdag en
woensdag fysiek naar school gaat, maar de ouder/verzorger moet op maandag
werken, dan kan het kind op maandag tijdens de reguliere schooltijd terecht bij de
noodopvang op school en aansluitend bij de noodopvang van de BSO.
De BSO start op de reguliere tijd in de ochtend en/of middag. Dit wil zeggen dat wij
zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 06:30 tot 08:30 uur (VSO) en van
12:00 tot 18:30 uur (BSO). Tussen 08:30 en 12:00 uur zijn onze BSO-locaties
gesloten.
Scholen kunnen in deze periode kiezen voor andere lestijden. Wij volgen het ritme
van de basisscholen. Echter, hanteren wij onze reguliere openingstijden. Tussen
08:30 en 12:00 uur zijn onze BSO-locaties gesloten.
Het is voor de BSO van belang tijdig te weten welke kinderen op welke dagen naar
school en (voorafgaand (VSO) en/of aansluitend) naar de BSO gaan. Om die reden
vragen wij de school om aan ouders/verzorgers en aan de kinderopvang op uiterlijk 4
mei te laten weten wat het ‘tijdelijke regime’ van de school is.
Op school- en BSO-niveau worden praktische afspraken gemaakt omtrent het
moment van halen en brengen van de kinderen (geen ouders/verzorgers toelaten in
het schoolgebouw en/of op het schoolplein etc.).
Het onderwijs is verantwoordelijk voor de onderwijstijd, de buitenschoolse opvang
voor de tijden daarvoor en daarna (op hun reguliere openingstijden).

Wij gaan ervan uit dat ouders uiterlijk maandag 4 mei van de betreffende basisschool
horen op welke dagen hun kind naar school gaat. Wij verzoeken u vriendelijk doch
dringend om de aanmeldingen inclusief opvangdagen - tijdens de gedeeltelijke
openstelling van onze BSO - vóór dinsdag 5 mei te mailen naar de desbetreffende
BSO-locatie. Bij het ontbreken van een definitieve aanmelding zullen wij uw kind niet
kunnen plaatsen bij de BSO.
BSO Zwanenveld – BSO Ganzenveld – BSO Giervalk
Zwanenveld@kinderopvangkwebbel.nl
BSO Groen van Prinsterer
bsodegroen@kinderopvangkwebbel.nl
BSO de Barg
bsodebarg@kinderopvangkwebbel.nl
BSO Parc Sandur
Sandur@kinderopvangkwebbel.nl

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen
met mede-eigenaresse Sharon Husers. Sharon is per e-mail of telefonisch te bereiken
via sharon@kinderopvangkwebbel.nl of 06-51946858.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Tineke, Danny en Sharon
Directie Kinderopvang & BSO Kwebbel

