Werkinstructie kinderen ophalen BSO Leerdamhof
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 (kunnen er meerdere zijn!):
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 ODS Nellestein 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 Wereldwijs, Basisschool Samenspel, en EBS
De Morgenster worden met de auto opgehaald.
Door de ouder(s) gebracht naar Mops:
De kinderen van SBO Prof. Dr. I.C. Van Houtenschool worden lopend opgehaald.
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)

ODS Nellestein, Leksmondplein 31, 1108 EL Amsterdam
Telefoon: 020-696 4563
Schooltijden; maandag dinsdag donderdag en vrijdag 8.30 tot 14.45 woensdag 8.30 tot 12.30 uur.

De kinderen van de ODS Nellestein worden lopend opgehaald. De kinderen
lopen vanaf de Nellestein school op het voetpad van Gaasperdammerpad
tot aan de kruising van de Kelbergenpad en gaan rechtsaf. Ze lopen tot aan
het einde van het voetpad en steken zij de fietspad over naar de overkant.
Ze lopen verder tot aan de ingang van de BSO.

Basisschool Samenspel, Kantershof 636, 1104 HJ Amsterdam
Telefoon: 020-416 5195
Schooltijden; maandag t/m vrijdag 8.25 tot 14.00 uur.

De kinderen worden van basisschool Samenspel opgehaald met de Mops
auto. Via ’s-Gravensdijkdreef rijden zij richting station Kraaiennest. Bij de
stoplichten slaan zij linksaf op Kromwijkdreef en rijden zij tot aan de kruising
Langbroekdreef en slaan daar rechtsaf. Vervolgens slaan zij linksaf op het
parkeerterrein van Leerdamhof. Zij lopen van het parkeerterrein via voetpad
Leerdamhof naar de ingang van de BSO.

EBS De Morgenster, Holendrechtplein 42, 1106 LP Amsterdam
Telefoon: 020-6961238
Schooltijden; maandag t/m vrijdag 8.30 tot 14.15 uur.
De kinderen worden van EBS Morgenster opgehaald met de Mops auto. Via
Holendrechtdreef slaan zij rechtsaf op Meerkerkdreef. Daar rijden zij
rechtdoor. Vervolgens rijden zij op Langbroekdreef. Bij de stoplichten van de
kruising Gooiseweg slaan zij rechtsaf. Zij rijden door op Langbroekdreef en
slaan rechtsaf op het parkeerterrein van Leerdamhof. Zij lopen van het
parkeerterrein via voetpad Leerdamhof naar de ingang van de BSO.

OBS Wereldwijs, Geerdinkhof 696, 1103 RP Amsterdam
Telefoon: 020-698 1078
Schooltijden; maandag t/m vrijdag 8.25 tot 14.00 uur.
De kinderen worden van OBS Wereldwijs opgehaald met de Mops auto.
De kinderen komen allemaal naar de uitgang aan de achterkant van de school
tegenover flat Garstkamp. Vanuit daar lopen we naar de auto die bij
Geerdinkhof staat geparkeerd. Wij rijden vanuit Geerdinkhof rechtsaf de
Geerdinkhofweg over. Bij het verkeerslicht linksaf de ’s-Gravendijkdreef op.
Deze wordt afgereden tot de overlapping met de Kaspeldreef. Bij de
verkeerslichten voor station Kraaiennest gaan we linksaf de Kromwijkdreef
op. De kromwijkdreef geheel afrijden en rechts afslaan naar de
Langbroekdreef. Doorrijden tot de ingang links bij Leerdamhof. Wij lopen van
het parkeerterrein via voetpad Leerdamhof naar de ingang van de BSO.

SBO Prof. Dr. I.C. Van Houtenschool, Leksmondplein 27, 1108 EL Amsterdam
Telefoon: 020-6974506
Schooltijden maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur

Momenteel vangen wij 1 kind op van het SBO Prof. Dr. I.C. Van
Houtenschool; 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 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 kinderen dragen een fluorescerend hesje met de naam en het telefoonnummer van Mops
Kinderopvang.
- De pedagogisch medewerkers dragen een oranje fluorescerend hesje met de naam en
telefoonnummer van Mops Kinderopvang.
- De pedagogisch medewerkers 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 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 kinderen dragen een fluorescerend hesje met de naam en het telefoonnummer van Mops
Kinderopvang.
- De pedagogisch medewerkers dragen een oranje fluorescerend hesje met de naam en
telefoonnummer van Mops Kinderopvang.
- De pedagogisch medewerkers 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 chauffeur 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 chauffeur 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 chauffeur 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.

B. dagelijks:
Op schooldagen
C. jaarlijks:
Het protocol, de werkinstructie en de formulieren worden geëvalueerd
Bij dit protocol horen:
Protocol kinderen ophalen BSO
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