Werkinstructie kinderen ophalen BSO Beverwijk
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 locatie management
Werkinstructie:
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 in principe door de pedagogisch medewerkers en chauffeurs; bij uitzondering kan dit ook
gevraagd worden aan stagiaires, die ervaring hebben met de kinderen en de af te leggen route. De kinderen
van de obs de Sterrekijker en Kbs de Lunetten worden lopend opgehaald.
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 het kindercentrum.
Het ophalen gebeurt in principe door de pedagogisch medewerkers en chauffeurs; bij uitzondering kan dit ook
gevraagd worden aan stagiaires, die ervaring hebben met de kinderen en de af te leggen route en in het bezit
zijn van een rijbewijs B.
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’s van Mops zijn eigendom van Mops Kinderopvang en worden gebruikt voor het ophalen
van kinderen van de BSO en voor uitstapjes. De kinderen van Obs het Kompas, Kbs de Lunetten, Kbs
Sleutelbloem worden met de auto opgehaald.
Met de school bus:
De kinderen van de Heliomare worden vanuit de school gebracht met een schoolbus.
Door de ouder(s) gebracht naar Mops:
De kinderen van OBS Zeearend worden vanuit de school door de ouder(s) zelf gebracht naar mops
Kinderopvang.
Op school is een vaste plek waar de kinderen verzamelen. Hier vindt de overdracht vanuit de leerkracht(en)
plaats. Eventuele opmerkingen of berichten van leerkrachten worden hier mondeling doorgegeven en op de
locatie in het overdrachtsschrift genoteerd. Er is een rooster waarin staat welke kinderen op welke dag
opgehaald moeten worden. De BSO medewerker(s) controleert aan de hand van de presentielijst of alle
kinderen present zijn. Bij afwezigheid is er eerst nog contact met een leerkracht van school.

De eerste keer dat een kind op school wordt opgehaald is er ook een ouder van het kind op school aanwezig,
zodat de ouder samen met zijn of haar kind kan zien hoe het ophalen verloopt, waar de verzamelplaats is en
zodat de leerkracht (indien van toepassing) kan kennismaken met de pedagogisch medewerker van MOPS. (zie
ook protocol en werkinstructie wennen)
Obs de Sterrekijker, Van der Hoopstraat 54, 1945 TT Beverwijk Telefoon: 0251-243 816
Schooltijden; maandag dinsdag donderdag en vrijdag 8.30 tot 14.15 woensdag 8.30 tot 12.00 uur.

Vanaf Mops kinderopvang loop je richting de bushalte schuin tegenover Mops Kinderopvang. Bij de
oversteekplaats steek je de Plesmanweg richting over naar de van Meelstraat.
De van Meelstraat loop je uit tot de Fokkerlaan. Deze loop je helemaal uit wanneer je aan de overkant de
school ziet. We wachten bij het hek tot de kinderen naar buiten komen.
Obs het Kompas, Drechtstraat 9, 1946 AZ Beverwijk Telefoon: 0251-231 291
Schooltijden; maandag dinsdag donderdag en vrijdag 8.30 tot 14.15 woensdag 8.30-12.30 uur.

Vanaf Mops Kinderopvang op de van Maasdijkstraat direct links afslaan naar de Geysendorfferlaan aan het eind
links afslaan naar de Bleriotlaan. Bij de stoplichten ga je rechtdoor naar de laan der nederlanden.
De 6 de afslag rechts naar de Drechtstraat. De school zit aan de rechterkant. De kinderen komen bij de deur
naar buiten.

Kbs de Lunetten, Maerten van Heemskerckstraat 146, 1965 GG Heemskerk
Telefoon: 0251-231 684
Schooltijden; maandag t/ m vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur

Vanaf Mops Kinderopvang op de Maasdijkstraat ga je naar links naar de Geysendorfferlaan. Hier direct rechts
afslaan naar de Olieslagerslaan direct naar links, rechts en links op de Olieslagerslaan. Daarna direct naar rechts
naar de Zuiderkruisstraat en aan het einde links op de Maarten van Heemskerckstraat. De school is aan de
rechterhand. Je loopt het schoolplein op en links rechts en weer rechts om de school. Bij de eerste deur
wachten wij buiten.
Kbs De Sleutelbloem, Hoflanderweg 45, 1947 ZB Beverwijk Telefoon: 0251-223 840
Schooltijden maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur

Vanaf Mops Kinderopvang op de van Maasdijkstraat naar links naar de Geyserdorfferlaan. Aan het einde naar
links naar de Bleriotlaan. Bij de stoplicht rechts naar de Plesmanweg. Op de Alkmaarseweg links en bij de
Overboslaan links. Na 1,5 km rechtsaf op de Hoflanderweg. Op het schoolplein wachten wij op de kinderen.

SO Heliomare, De Velst 1, 1963 KL Heemskerk Telefoon: 088-9202000
Schooltijden maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 14.00 uur
Momenteel vangen wij 1 kind op van het SO Heliomare; Dit kindje wordt vanuit school met een bus van de
school naar Kindercentrum Mops gebracht
SBO Zeearend, De Dalen 1, 1945 NC Beverwijk Telefoon: 0251 256070
Schooltijden maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 14.15 uur
Momenteel vangen wij 1 kind op van het SBO Zeearend; Dit kindje wordt vanuit school door de ouders zelf
naar Kindercentrum Mops gebracht.

Maatregelen
Veiligheid tijdens het lopen:
De afspraken hierover zijn:
- De pedagogisch medewerkers en chauffeurs hebben altijd een lijst met alle op te halen kinderen en
telefoonnummers van de ouders bij zich. De pedagogische medewerkers nemen een mobiele telefoon
mee tijdens het ophalen en brengen van de kinderen.
- De pedagogisch medewerkers en chauffeurs dragen een fluorescerend hesje of een vest met Mops
logo met de naam en telefoonnummer van Mops Kinderopvang.
- De kinderen dragen een geel hesje met de naam en het telefoonnummer van Mops Kinderopvang.
- De pedagogisch medewerkers en chauffeurs lopen via een vaste route.
- De kinderen lopen samen als groep onder toezicht, wachten op elkaar, wachten bij oversteken enz.
- Als kinderen van hun ouders zelfstandig naar de opvang mogen komen, dient er een
zelfstandigheidsverklaring te worden ingevuld door de ouder(s).
- Indien kinderen op een opvang dag met iemand anders mee gaan, dienen de ouders dit van te voren
te melden. Is dit niet gebeurd, dan nemen de pedagogisch medewerkers het kind mee naar Mops
Kinderopvang.
Veiligheid tijdens het ophalen met het personenvervoer
De afspraken hierover zijn:
- De pedagogisch medewerkers en chauffeurs hebben altijd een lijst met alle op te halen kinderen en
telefoonnummers van de ouders bij zich. De pedagogische medewerkers nemen een mobiele telefoon
mee tijdens het ophalen en brengen van de kinderen.
- De pedagogisch medewerkers en chauffeurs dragen een oranje fluorescerend hesje met de naam en
telefoonnummer van Mops Kinderopvang.
- De kinderen dragen een geel hesje met de naam en het telefoonnummer van Mops Kinderopvang.
- De pedagogisch medewerkers en chauffeurs rijden via een vaste route.
- Indien kinderen op een opvang dag met iemand anders mee gaan, dienen de ouders dit van te voren
te melden. Is dit niet gebeurd, dan nemen de pedagogisch medewerkers het kind mee naar Mops
Kinderopvang.
- Verzekering; Minimaal een WA verzekering en een inzittendenverzekering.
- De pedagogisch medewerkers en chauffeurs dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en
bevoegd te zijn om het voertuig te besturen.
- Het maximale aantal te vervoeren personen is gekoppeld aan het aantal zitplaatsen.
- In de auto worden kinderen kleiner dan 1,35 meter in een kinderautostoel vervoerd.
- In de auto wordt gebruik gemaakt van de aanwezige autogordels
- Er wordt op gelet dat de kinderen de autogordels tijdens het rijden niet afdoen.
- De pedagogisch medewerkers en chauffeurs is verantwoordelijk voor het dragen van de gordels door
meerijdende kinderen.
- De kinderen dienen op een veilige plaats in-en uit te stappen: aan de trottoirkant of, als er geen
trottoir is, in de berm. Begeleiders dienen zelf ook altijd uit te stappen.
- Indien aanwezig, wordt er gebruik gemaakt van kindersloten.
- De pedagogisch medewerkers en chauffeurs onthoudt zich van roken, verdovende middelen, alcohol,
medicijnen die van invloed zijn op het rijden, telefoneren en/of andere zaken die van negatieve
invloed kunnen zijn op het functioneren voorafgaande of tijdens het vervoer.
- Er wordt aan alle veiligheidsvoorwaarden zoals omschreven in de Wegenverkeerswet voldaan.
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