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Hoera, we gaan weer naar Binnenstebuiten!  

De kinderen gaan straks gelukkig weer naar Binnenstebuiten. Wat fijn om iedereen straks weer te mogen 

begroeten. De situatie vanaf 11 mei is natuurlijk niet zoals deze voor die tijd was. Onze pedagogische opdracht 

is de komende tijd groot. We zullen allereerst aandacht moeten hebben voor de ervaringen en gevoelens van 

de kinderen. Het welbevinden van kinderen en medewerkers staat voor ons op 1! 

Uiteraard zijn we blij dat we weer een stapje kunnen maken, maar we realiseren ons dat dit een 

overgangsperiode is. We gaan van een situatie waarin helemaal géén fysieke ontmoeting binnen mogelijk was, 

naar een tussenstap waarin we elkaar gedurende dagdelen en in kleiner verband zullen gaan ontmoeten. Bij 

het organiseren van deze stap liepen we ook tegen duivelse dilemma’s aan, net zoals Mark Rutte dat tijdens de 

persconferentie ook noemde en voelde. 

We hebben ons, als IKC team de vraag gesteld hoe we het meeste recht doen aan de verschillende  

uitgangspunten en belangen. Wat is het beste voor het kind, de belangen van ouders en onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen hebben we die keuze gemaakt waarvan we vinden dat dit het 

meest recht doet aan de verschillende uitgangspunten en belangen 

We hebben de aanbevelingen van de PO raad meegenomen en zijn gezamenlijk (onderwijzend personeel, 
Zonnekinderen en IKC Raad) tot een plan gekomen om te starten met halve dagen onderwijs binnen school. In 
de media is er momenteel veel negatieve berichtgeving over de keuze voor halve dagen, maar we willen 
benadrukken dat deze keuze weloverwogen en in goed overleg met de kinderopvang is gemaakt. Op 23 april 
2020 heeft de IKC-raad (voorheen MR en oudercommissie Zonnekinderen)het draaiboek besproken en 
ingestemd met het volledige plan van aanpak. 
 

We realiseren ons dat bij alle persoonlijke omstandigheden andere belangen gelden. U zult begrijpen dat het 

voor ons onmogelijk is om met alle persoonlijke belangen rekening te houden.  

Vanaf 11 mei zullen wij het onderwijs gaan opstarten in twee dagdelen, waarin kinderen in twee shifts 

onderwijs gaan volgen. Naar verwachting zal dit binnenkort mogelijk verder uitgebreid gaan worden. 

Dit draaiboek heeft als doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop we als Binnenstebuiten kunnen 
heropenen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk) en de opvang zo 
goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door 
te geven zo veel als mogelijk beperken. We streven naar een IKC als ‘veilige zone’ voor kinderen en 
medewerkers. 
De invulling  van dit plan is tot stand gekomen met inachtneming van: 

• Het RIVM/GGD-advies. 

• Afspraken op bestuursniveau. 

• Instemming IKC raad. 

• Afspraken op IKC-niveau. (opvang en onderwijs). 
 
Het is fijn als u de afspraken ook met uw kind(eren) bespreekt. 
 
 
 
B. Bouwmeister 
 

 



 
3 

 
 
Inhoudsopgave 
 

• Hoeveel dagen gaat iedere groep naar school? 
 

• De algemene indeling van de ochtenden en middagen 
 

• Schooltijden en verdeling 
 

• Halen en brengen 

 

• Bewijzering/looproutes 

 

• Onderwijs 

 

• Pauze/speeltijden 

 

• Inrichting lokalen en pleinen 

 

• Gezondheid en hygiëne maatregelen op IKC Binnenstebuiten 
 

• Uitjes, activiteiten 

 

• Noodopvang, dagopvang en buitenschoolse opvang 

 

• Communicatie IKC  

 

• Evaluatie 

 

• Tenslotte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 

 
 
Hoeveel dagen gaat iedere groep naar school? 
Op basis van de volgende criteria/uitgangspunten hebben we gekozen voor het werken in halve dagen met de 
halve groep: 
 

- Welbevinden van de kinderen en de medewerkers van Binnenstebuiten 
- In een enkele groep is er meer tijd en zijn er meer mogelijkheden voor de leerkracht om nieuwe 

beginsituatie in te schatten en aan te sluiten. Er zijn minder instructiemomenten in de beschikbare tijd 
en daardoor tijd om b.v. in gesprek te gaan met kinderen (individueel of samen). 

- In groep 1-2 is geen splitsing op leeftijd, kinderen leren in spel met en van elkaar. 
- De aansluiting van de kinderen bij groepsgenoten uit dezelfde leerlaag (vriendjes, vriendinnetjes in 

groep 3 t/m 8 zijn nu zoveel mogelijk samen). 
- Er zijn dagelijks mogelijkheden om met groep 8 te werken aan de voorbereiding van een volwaardig 

afscheid van Binnenstebuiten. 
- De kinderen worden iedere dag gezien, vragen kunnen besproken worden en afstandsleren wordt 

huiswerk. De druk bij kinderen, ouders en leerkrachten neemt af. 
- Door de kinderen elke dag te zien kunnen we de kinderen nog beter volgen in hun brede ontwikkeling 

(sociaal emotioneel en cognitief). 
- Dagelijks naar Binnenstebuiten biedt structuur, ritme en zorgt voor geleidelijke overgang naar volledig 

onderwijs en opvang. Dit is de volgende stap naar een normaler ritme. Wanneer het kabinet hiertoe 
besluit worden de tijden weer uitgebreid. 

- Kinderen krijgen dagelijks instructie van de eigen leerkracht. Daardoor neemt de druk op het 

thuisonderwijs af. Thuis vindt de verwerking (en inoefenen) plaats bij hetgeen op school is uitgelegd. 

- Broertjes en zusjes worden zoveel mogelijk gekoppeld op hetzelfde dagdeel. In die gevallen waar dit 
afwijkt en ouders gebruik willen maken van (nood)opvang kunnen zij dit aangeven bij de directeur en 
wordt samen naar een oplossing gezocht. 

- Er is een evenredige verdeling in onderwijstijd (50%). 
- Er zijn mogelijkheden om de noodopvang en de voor en buitenschoolse opvang te verzorgen. 

 
 

De algemene indeling van de ochtenden en middagen 
• Instroomgroep:  De helft van de kinderen per dagdeel* 
• Groep 1/2: De helft van de kinderen per dagdeel* 
• Groep 3: ochtenden 
• Groep 4: middagen  
• Groep 5: ochtenden 
• Groep 6: middagen  
• Groep 7: ochtenden  
• Groep 8: middagen  
*De ouders van de instroomgroep en de groepen 1-2 ontvangen vrijdag 24 april de indeling van de kinderen!  
 
Woensdagochtend zijn aanwezig: ochtendgroep instroom, ochtendgroep 1-2, groep 3, groep 5 en groep 7 
Vrijdagochtend zijn aanwezig: middaggroep instroom, middaggroep 1-2, groep 4, groep 6 en groep 8 
 
Vrijdagmiddag zijn alle groepen vrij! 
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Schooltijden en verdeling 

We geven les van 8.30 tot 14.30 uur. Leraren hebben in de onderbreking (wisseling) en daarna tijd om lessen 
voor te bereiden, contact te leggen met zieke leerlingen enzovoort. De lessen beginnen gefaseerd, zodat 
ouders en kinderen elkaar zo min mogelijk hoeven te ontmoeten rondom het plein en in de gangen. In de 
onderstaande tabellen is zichtbaar op welke tijdstippen de groepen op school worden verwacht. 
 
 

8.30 uur – 11.00 uur: 8.45 uur – 11.15 uur 

  

Groep 1-2 paars Groep 1-2 roze 

Groep 1-2 oranje Groep 1-2 rood 

Groep 1-2 donkerblauw Groep 3 groen 

Groep 1-2 lichtblauw Groep 3 turquoise 

Groep 3 paars Groep 3  roze 

Groep 3 rood Groep 3 oranje 

Groep 5 groen Groep 5 turquoise 

Groep 5  oranje Groep 5 donkerblauw 

Groep 5 lichtblauw  

 
 

11.45 uur – 14.15 uur 12.00 uur – 14.30 uur 

Groep 1-2 paars Groep 1-2 roze 

Groep 1-2 oranje Groep 1-2 rood 

Groep 1-2 lichtblauw Groep 4 groen 

Groep 1-2 donkerblauw Groep 4 turquoise 

Groep 4 paars Groep 4 roze 

Groep 4 rood Groep 4 oranje 

Groep 6 oranje Groep 6 turquoise 

Groep 6 groen Groep 6 donkerblauw 

Groep 6 lichtblauw  

 
Aangepast rooster voor de dependance; 
 

Groep 7 Groep 8  

8.20 – 10.50 11.35 – 14.05  Lichtblauw  

8.30 – 11.00  11.45 – 14.14 Groen 

8.40 – 11.10 11.55 – 14.25 Geel 

8.50 – 11.20 12.05 – 14.35 Donkerblauw  

 
 
Instroomgroep ochtend op locatie De Zon: brengen vanaf 8.45 uur – 9.00 uur ophalen om 11.30 uur 
Instroomgroep middag op locatie De Zon brengen om 12.00 uur – 12.15 uur ophalen om 14.45 uur 
 
Let op: Als de kinderen geen gebruik maken van opvang lunchen de kinderen thuis. 

 
Halen en brengen 
De kinderen worden gefaseerd naar school gebracht (zie schooltijden). De leerkrachten van de instroomgroep 

en groep 1-2 vangen de kinderen buiten op en verzamelen op het plein. Ouders komen dus niet op het plein. 

De andere kinderen gaan zelfstandig en rechtstreeks naar de groep. De ouders blijven buiten de poort en 
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maken gebruik van de  ruimtes bij de toegangspoorten of aan de achterkant bij het gebouw 

(gezondheidscentrum) en houden 1,5 meter afstand.  Zou u de parkeerplaatsen vrij willen houden! De 

kinderen gebruiken de ingangen ook als uitgang. De kinderen van de instroomgroep en groep 1-2 gaan onder 

begeleiding van de leerkracht naar buiten. 

 

De volgende ingangen worden gebruikt 

Zijingang plein: groep 1-2 paars, groep 1-2 roze, groep 1-2 rood, groep 1-2 oranje en groep 5-6 oranje 

 

Hoofdingang: alle groepen 3-4, voorschoolse en buitenschoolse opvang 

 

Achteringang via medisch centrum: groep 1-2 lichtblauw, groep 1-2 donkerblauw en groepen 5-6 groen, 

turquoise, lichtblauw en donkerblauw. 

 

Dependance: De groepen 7-8 gebruiken de hoofdingang op het plein 

 

De Zon: De kinderen verzamelen buiten bij de hoofdingang. 

 

Dagopvang: De kinderen met een ouder komen via de ingang Zonnekinderen. 

 

We moedigen u aan om met één ouder te voet te komen. De kinderen van groep 5-6 kunnen hun fiets 

plaatsen op het plein en wandelen dan om de school heen. Ze kunnen ook rechtstreeks naar de achter 

in/uitgang. 

 

 

Bewijzering/looproutes 
Er zijn vaste looproutes in het IKC. Deze worden aangegeven met pijlen/aanwijzingen. We vragen de kinderen 

deze routes te volgend. Aan ouders die toch in het gebouw moeten zijn, verzoeken we ook de vaste 

looproutes en eventuele aanwijzingen op te volgen. 
 

 

Onderwijs 
 
De pedagogische prioriteit; vieren en gedenken 
Het uitgangspunt moet de pedagogische aanpak zijn. Kinderen gaan dan wel naar het IKC, maar de situatie is 
niet zoals deze was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook tot onzekerheid leiden bij kinderen. De 
pedagogische prioriteit is groot. De kinderen en medewerkers moeten het openen van het IKC als positief 
kunnen ervaren. De medewerker moet zorgdragen dat dit ook gebeurt. Alle maatregelen die worden getroffen 
moeten worden uitgelegd en voorgedaan. Kinderen moeten ook de ruimte krijgen om hun verhaal te doen 
over de periode dat het IKC dicht was. 
 
• Er is ruimte om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt. 
• Er is ruimte om weer aan elkaar te wennen. 

• Er kan worden gesproken over verlies van familieleden of goede bekenden. 
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De groep kinderen was voor de sociale quarantaine al een groep. De kinderen kenden elkaar en de invalshoek 

moet straks ook weer die groep zijn. Dat betekent dat niet de eerste zorg de kennis en vaardigheden moeten 

zijn, maar het welbevinden van de kinderen. Dat betekent niet dat er niet gerekend en getaald hoeft te 

worden, maar er moet veel tijd genomen worden om de ervaringen te delen met elkaar. Er moeten vijf dingen 

gebeuren: 

1. Kinderen, maar ook de leerkrachten/medewerkers, moeten samen de vreugde beleven dat het IKC 
weer open is. Er moet dus iets van een (bescheiden) feestje gevierd worden. 

2. De leerkrachten/medewerkers en kinderen moeten delen wat ze meegemaakt hebben toen ze niet 
naar het IKC konden. 

3. De kinderen en leerkrachten/medewerkers moeten hun ervaringen niet alleen mondeling delen, maar 
ook in de vorm van creatieve activiteiten. 

4. De kinderen en leerkrachten/medewerkers moeten weer even aan elkaar wennen en wat meer 
samenspeel- en samenwerkactiviteiten uitvoeren. 

5. Er zal gesproken moeten worden over de mensen die overleden zijn ten gevolge van de het virus. 
Misschien hebben kinderen wel familieleden of goede bekenden verloren. 

Aanbod vakinhoudelijk 
Voor vrijwel iedereen heeft de huidige situatie gevolgen voor het onderwijsprogramma na de crisis. De eigen 
leerkrachten van leerlingen zijn het best in staat te onderzoeken wat een leerling nodig heeft om de overgang 
terug naar de school te maken. Zij kennen hun leerlingen al, weten waar ze stonden voor de crisis en waar ze 
zonder de crisis hadden moeten staan. Van daaruit kunnen gericht aanpassingen gedaan worden en 
voorzieningen getroffen worden die prioriteit hebben en effect sorteren bij die leerlingen waar dat nodig is. 
In onderling overleg (bouwen) kan leerstof over de zomervakantie worden getild. 
De gymlessen komen te vervallen, de leerkrachten kunnen er wel voor kiezen om buiten activiteiten te 
organiseren en/of lekker te bewegen. Hiervoor zijn de velden of het plein op de dependance beschikbaar. 
De kinderen krijgen ter verwerking huiswerk mee (ongeveer een uur) om te oefenen; automatiseren rekenen, 
spelling, (begrijpend) lezen en/of een creatieve opdracht. Hierbij gaat het om zelfstandige verwerking. De 
instructie is op school gegeven.  

 
Welke inhouden zijn nog essentieel om dit schooljaar te behandelen? 

• De eerste week staat welbevinden en wennen aan de nieuwe structuur centraal Daarna kijken we 
inhoudelijk verder naar aanleiding van de nieuwe beginsituatie. 

• In de bouw wordt een gezamenlijk startpunt bepaald. 

• We stellen geen einddoel vast en kiezen zeker niet voor een verkrampte vorm van bijspijkeronderwijs. 

• We tillen de LVS toetsen over de zomervakantie heen naar de volgende groep. 

Ontwikkeling kinderen, rapporten en contact met ouders 

• Beginsituatie in beeld brengen; observatie, verwerking, gesprekjes. 
• Oudergesprekken (eventueel) online voeren. 

• De rapportage en/of portfolio wordt in overleg met het team na de herstart besproken. 

• Plusgroep en levelwerk blijft onderdeel van ons aanbod voor de kinderen die aanwezig zijn en/of op 

afstand. 

• De lopende arrangementen worden weer zo veel mogelijk op school uitgevoerd of online voortgezet. 

• Externen (bijv. logopedie) krijgen de gelegenheid om de begeleiding 1 : 1 op te pakken rekening 

houdend met de richtlijnen van de RIVM. Maandag 11 mei zal ook duidelijk zijn in hoeverre Intraverte 

de begeleiding op kan pakken. 
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Let op: De chromebooks/laptops mogen van huis weer mee naar school en terug. Zorgt u voor een veilige 

manier van vervoeren in een stevige tas los van fruit en drinken! 

 
Pauze/speeltijden 
De groepen 1-2 spelen op toerbeurt in twee groepen buiten. Er is in de andere groepen pauze in de klas. De 

kinderen kunnen fruit eten in de klas (dat geldt voor in de ochtend en in de middag). 
De kinderen moeten direct naar huis als ze geen gebruik maken van een vorm van opvang. Ook voor aanvang 

van het middagprogramma mogen de kinderen niet spelen op het plein. De Buitenschoolse opvang maakt ook 

gebruik van het plein. Ook na schooltijd wordt het plein gebruikt door de buitenschoolse opvang. In iedere unit 

zijn koffie/thee voorzieningen aanwezig.  

 

Leerlingen van instroomgroep en groep 1 en 2 
We verzoeken u om: 

• kleding die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en kan worden 
'vastgemaakt' (knopen van broeken, klittenband e.d.) aan te trekken bij uw kind. 

• Eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' en is schoongemaakt (geen 
lastige bekers) 

 

Inrichting van de lokalen en pleinen 
De inrichting van de lokalen hangt samen met het advies van het RIVM. Er wordt gestart met de helft van het 

aantal kinderen. Als de kinderen aan tafels zitten, streven we naar zoveel mogelijk tussenruimte. De leerkracht 

houdt zoveel mogelijk rekening met de 1,5 meter afstand tot de kinderen. Iedere leerkracht richt zijn/haar 

groep zelf in afhankelijk van de omstandigheden, context en mogelijkheden rekening houdende met de 

voorschriften van het RIVM. De talentenpleinen, oversteek en het speellokaal kunnen, indien nodig, worden 

gebruikt om de opvang te organiseren. 

 
 

Gezondheid en hygiëne maatregelen op IKC Binnenstebuiten 
• Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zo veel als mogelijk uit de 

weg worden gegaan.  

• Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de kinderen en dienen onderling de 1,5 
meter afstand te houden. 

• De medewerkers en kinderen wassen op regelmatige basis de handen. Kinderen krijgen dagelijks 
instructie om de handen goed te wassen. De kinderen drogen hun handen af met papieren 
wegwerpdoekjes. 

• Terugkerende training en aandacht voor routinematig handen wassen. 

• De kinderen zoveel mogelijk thuis laten plassen. 

• Kinderen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of 
niezen. 

• De medewerkers geven instructie om in de elleboog te hoesten. 

• In het gebouw worden alleen papieren zakdoekjes gebruikt. 

• De medewerkers geven instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden. 

• Loopbewegingen op de gang worden tot een minimum beperkt. 

• Groepen waar geen water aanwezig is, krijgen een jerrycan met kraantje en emmers om in de klas te 
gebruiken. Het vullen moet in de schoonmaakruimtes. Er zijn papieren handdoekjes en zeep aanwezig 
in alle groepen (papieren zakdoekjes bij restafval). 

• Er is desinfecterende vloeistof in de groep aanwezig. 

• Er is een reservevoorraad aanwezig op het IKC verdeeld over de units. 
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Zieke medewerkers 
Deze aanpak staat en valt met de gezondheid van de leerkrachten/medewerkers. Leerkrachten/medewerkers 
kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Zelfs met milde symptomen zoals 
een verkoudheid moeten leerkrachten/medewerkers thuisblijven totdat ze klachtenvrij zijn conform richtlijn 
RIVM/GGD. Als een leraar ziek is en er geen vervanging mogelijk is, dan treedt onderwijs op afstand in werking 
(afhankelijk van de mate waarin de leerkracht klachten ondervindt). 
Leerkrachten en medewerkers Binnenstebuiten worden expliciet geïnformeerd door Wonderwijs en 
Zonnekinderen. Er is indien nodig de mogelijkheid om getest te worden. 
 
 
Zieke kinderen 
Kinderen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met milde 
symptomen zoals een verkoudheid moeten ze thuisblijven totdat ze klachtenvrij zijn. Als een of meerdere 
gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen 
te blijven tot iedereen in huis vrij is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, 
koorts of benauwdheid).  
 

- Signaleer je dat een leerling op school een van bovenstaande klachten heeft dan treedt de 
leerkracht/medewerker in overleg met de ouder(s). Indien nodig worden ouders verzocht het kind (en 
eventueel broertjes en zusjes) z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen. 

- Signaleer je dat er een broertje of zusjes afwezig is wegens ziekte dan volgen we dezelfde stappen als 
hierboven beschreven. 

- In overleg met de ouders kan er middels een oor thermometer gekeken worden of er sprake is van 
koorts. 

- Kinderen die niet op school zijn als gevolg van ziekte of ander verzuim kunnen het huiswerk op school 
laten ophalen om thuis te verwerken. Er wordt geen onderwijs op afstand gegeven! 

 

 
Eten en drinken 
• Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit. 
• Kinderen mogen geen voedsel delen. 
• Geen traktaties meenemen. 
• Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit apart zitten, aan hun eigen tafel met  
   voldoende afstand tot elkaar. 

 
Schoonmaak 
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de handen in contact 
zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, 
handgrepen, leuningen, deurklinken, toiletbrillen. 
• Toiletten moeten minimaal twee keer per dag worden schoongemaakt. Hiervoor is  
    Aalbers schoonmaakbedrijf benaderd. 
• Als een groep gaat buitenspelen en bij de wisseling wordt onderwijl de klas (tafels,  
   wasruimte e.d.) gereinigd. 

• Vuilnisbakken worden nog steeds op dagelijkse basis geleegd. 

• De groepen 1-2 paars en roze (noodopvang) worden extra schoongemaakt aan het eind  

    van de meivakantie aangezien daar de noodopvang was gesitueerd. 
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Uitjes, activiteiten 
Schoolreisjes groep 1 t/m 4 en kamp 5 t/m 8 worden geannuleerd. Er worden alternatieven 

aangeboden. Wellicht moeten we ook nog rekening houden met andere geplande activiteiten zoals 

stoeltje passen, schoolfotograaf enzovoort. 

 

 

Afsluiting groep 8 

De musical zoals we die kennen met afsluiting in de Zandse kerk, komt te vervallen. De kinderen 

krijgen een passend alternatief afscheid van Binnenstebuiten. Op dit moment hebben de 

leerkrachten dit al in voorbereiding. 

 
 
Noodopvang, dagopvang en buitenschoolse opvang 
 

Openingstijden: 
De kinderopvang en buitenschoolse opvang is vanaf 07.00 uur tot 18.30 uur geopend.  

De exacte richtlijnen voor het halen en brengen van KDV en BSO kinderen zullen nader bekend worden 

gemaakt door middel van een schrijven vanuit Zonnekinderen. Verwachting is dat dit dinsdag 28 april ’20 

verstuurd zal gaan worden.  

Voor de buitenschoolse opvang geldt dat ouders hier gebruik van kunnen maken op de dag(en) dat het 

kind(eren) onderwijs aangeboden krijgt. 

Ingang 

Het kinderdagverblijf zal gebruik maken van de ingang bij het kinderdagverblijf. De ingang bij Dikkie Dik wordt 

als uitgang gebruikt. De looprichting is aangeduid door middel van wegwijzers. Schoolgaande kinderen worden 

eerst naar school gebracht en mogen niet mee naar de dagopvang. 

De VSO en BSO maken gebruik van de hoofdingang op het plein. Overdracht vindt buiten het pand plaats. Ook 

hier is een wegwijzer.  

Presentie 
Voor de kinderopvang geldt dat ouders hun kind(eren) moeten afmelden via het ouderportaal, wanneer ze 

geen gebruik maken van de opvang. De protocollen omtrent ruil en extraopvang die voorheen gelden zijn nu 

ook weer in werking.  

Voor de buitenschoolse opvang zullen ouders vanuit Zonnekinderen gevraagd worden om via de ouderportaal 

opvang af te melden of te ruilen. Ouders die wel of niet gebruik maken van de buitenschoolse opvang moeten 

dit voor vrijdag 8 mei via de ouderportaal aangeven. Ook hiervoor gelden de protocollen zoals ze bekend zijn. 

Dit is pas mogelijk zodra Zonnekinderen dit door middel van een brief bekend heeft gemaakt.  

Kinderen die in de instroomgroep zitten en gebruik maken van de BSO kunnen gebracht en opgehaald worden 

door middel van de busjes van Zonnekinderen. In overleg kan er ook gekeken worden naar opvang bij De Zon. 
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Vervoersbeweging zullen wij zoveel mogelijk beperken. Hygiëne in de bussen en het aantal kinderen zullen wij 

afstemmen op de richtlijnen zoals ze bekend zijn.  

Noodopvang 
Ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen kunnen ook vanaf 11 mei gebruik maken van de noodopvang. 

Zij kunnen dat via de mail melden bij b.bouwmeister@ikc-binnenstebuiten.nl  

Ouders die opvang nodig hebben, maar geen gebruik kunnen maken van de noodopvang en nog geen contract 

hebben bij Zonnekinderen kunnen via Zonnekinderen een contract afsluiten. Door de compensatieregeling 

vanuit de overheid krijgen zij de eigen bijdrage terug. Ook ouders waarvan de kinderen uit één gezin niet op 

één dagdeel onderwijs genieten kunnen (indien nodig en/of wenselijk) gebruiken maken van deze opvang. 

 
Lunch 

IKC Binnenstebuiten biedt voor de kinderen die in de middag naar school gaan én voorschools worden 

opgevangen en voor de kinderen die in de ochtend naar school gaan én naschools worden opgevangen een 

lunchpakket aan in samenwerking met een cateraar. Deze lunchpakketjes zijn bedoeld voor kinderen in de 

reguliere én de noodopvang. De lunchpakketjes bevatten brood, stukje fruit en een pakje drinken. 

 

Aanbod opvang  

Tijdens de buitenschoolse opvang zal er een aanbod komen die overeenkomt met de pijlers van 

Zonnekinderen. Medewerkers zorgen voor een gerichte invulling van de opvang. Afhankelijk van het aantal 

kinderen en medewerkers is het aanbod daar op gebaseerd.  

De Kinderopvang zal het gebruikelijke dagritme aanbieden zoals voorheen bekend was. 

Het buitenspelen/spel aanbod voor de opvang gaat in afstemming met het onderwijs. 

Overdracht: 

Voor het kinderdagverblijf mag één ouder zijn of haar kind(eren) ophalen. Ouders worden niet toegelaten op 

de groep. Dit gebeurt zoveel mogelijk op de gang (0-2 jaar) en bij mooi weer zoveel mogelijk buiten (2-4 jaar) 

op het speelplein van de opvang.   

De overdrachten zullen kort en bij voorkeur via het ouderportaal verlopen. Waar nodig zal er telefonisch 

contact worden gezocht met de ouders.  

Voor de BSO geldt dat de overdracht op het schoolplein plaats gaat vinden. Hierin zullen vakken gecreëerd 

worden waarin dit plaats gaat vinden. Het is voor ouders niet toegestaan om het pand te betreden. 

Medewerkers zullen de communicatie verrichten door middel van portofoons.  

Ook hier zullen de overdrachten kort en bondig zijn en waar nodig telefonisch.  

 

Communicatie IKC  
• Alle communicatie vanuit IKC verloopt na afstemming of via de directeur 

• De ouders ontvangen het volledig draaiboek op 24 april 

• Ouders instroomgroep en groepen 1-2 ontvangen de verdeling van kinderen via de mail op 24 april. 

• Aanvullende informatie voor de opvang volgt via Zonnekinderen 

• Ouders worden specifiek m.b.t. de afspraken extra geïnformeerd voor de eerste schooldag. 

• De IKC-raad is meegenomen in het proces en heeft goedkeuring gegeven aan het draaiboek 

mailto:b.bouwmeister@ikc-binnenstebuiten.nl
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• Ouders die vragen hebben naar aanleiding van het draaiboek of over de opvang nemen telefonisch 

contact op met B. Bouwmeister of sturen een mail met de vraag.  

 

 

Evaluatie 
Als gevolg van voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen, tussenevaluaties met managementteam en IKC 
raad kunnen er wijzigingen worden aangebracht in de aanpak. 
 
 

Tenslotte 

We willen u nogmaals bedanken voor al uw inspanningen in de afgelopen periode. We weten dat dit heel wat 

van u heeft gevraagd. Samen hebben we het thuisonderwijs goed vorm kunnen geven. We hebben van u als 

ouder ook op vele manieren bevestiging ontvangen dat we het goed deden, dit heeft ons heel goed gedaan. 

Zoals we in de eerste weken al aangaven, we moesten deze klus samen klaren en dat hebben we gedaan, 

bedankt hiervoor! 

We gaan nu een nieuwe fase in, dit vraagt nog steeds veel van u, dat weten we, maar we werken toe naar de 
“oude” situatie, hopelijk breiden we de onderwijstijd binnenkort uit. 
 
BB 


