
Afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van de fysieke veiligheid 2020 BSO Jamaica 
 
Vallen van hoogte 
Buitenruimte:  
Acute gevaren worden direct aan de voorzitter van de voetbalvereniging gemeld ter reparatie.  
Gevaarlijke situaties die worden gemeld door ouders, bezoekers, kinderen of die we zelf zien worden door ons opgeschreven 
achter in de overdracht en besproken op het werkoverleg. Kinderen mogen niet op, onder of over het hek klimmen. 
 
 
Voetbalveld: 
Kinderen mogen op het trainingsveld en op het pannaveld spelen. Kinderen mogen alleen in de bosjes in overleg met de 
medewerker. 
 
Groepsruimten: 
Algemeen: 
We lopen rustig op de groep 
Eten en drinken doen we aan tafel. 
Kinderen helpen mee met het speelgoed opruimen voor ze met het volgende speelgoed gaan spelen. 
Stoelen en banken zijn om op te zitten. 
Ramen alleen op de kiepstand openzetten. Als er een slotje opzit deze gebruiken. 
De deuren laten we gewoon open staan of dicht. Deuren voorzichtig openmaken. 
Tafels en de bar zijn niet om op te staan. 
 
Keuken  
De keuken is niet toegankelijk voor de kinderen. 
 
Verstikking 
Buitenruimte: 
Liever geen kleding met koordjes aan een capuchon laten dragen. Sportkleding van het Strand dragen is verplicht tijdens de 
sport weken. 
 
Groepsruimten: 
Algemeen: 
Speelgoed schoonmaken en controleren volgens schoonmaakrooster.  
Kapot speelgoed weggooien of ter reparatie in het kantoor leggen. 
Snoeren hoog/ achter de kast. 
Touwtjes van de luxaflex hoog opbinden 
Touwtjes, ook uit capuchon verwijderen. 
 
Vergiftiging 
Groepsruimte 
Controleer voor de aanschaf van nieuwe planten of ze niet giftig zijn.  
Ouders attent maken op gevaar van hun tas. 
Tassen van medewerkers liggen in de kast. 
Schoonmaakmiddel staat niet in de groep.  
Schoonmaken als kinderen naar huis zijn. Schoonmaakmiddel direct na gebruik terugzetten.  
 
Keuken 
Afval wordt gescheiden en bewaard in bakken. Het afval van Jamaica wordt vervolgens buiten in de containers gedaan.  
 
Toilet en kleedkamer: 
Afvalbak dagelijks legen. 
 
Verbranding 
Algemeen: 
Niet roken in de kantine.  
 
Buitenruimte  
Tussen 12.00 en 15.00 uur niet in de zon met de kinderen. • Kinderen insmeren met zonnebrand, factor 50. (Elke 2 uur) 
 
Groepsruimte 
Blusmiddelen en noodverlichting worden jaarlijks gecontroleerd. Op Jamaica regelt het bestuur van de voetbalvereniging dit.  
Minimaal 1 maal per jaar vindt er een ontruimingsoefening plaats.  
Ballonnen vullen we alleen met lucht of water.  
We gebruiken geen open vuur en kaarsen.  
Hete dranken zoals thee, chocomel, soep en koffie inschenken op de bar, niet op het randje. Vanuit daar pakken om te drinken. 
Ook thee en koffie voor ouders op de bar of hoog wegzetten. Ouders attent maken op het gevaar van hete dranken. 
Bij thee drinken met de kinderen een rustige sfeer aan tafel creëren en kinderen wijzen op veiligheid  
Koken, bakken enz doen we onder begeleiding.  
Tassen en sport spullen in de daarvoor bestemde mand of bak 

 
Keuken 



Kinderen mogen niet in de keuken komen. Ook niet achter de bar. 
 
Verdrinking 
Buitenruimte  
Kinderbadje alleen in het zicht plaatsen en erbij blijven 

 
Je zelf bezeren 
Buitenruimte  
Algemeen: 
We streven ernaar dat er minimaal 1 begeleid(st)er buiten is bij de kinderen.  
 
Het voetbalveld: 
Voetbalveld controleren op zwerfvuil. 
Zoveel mogelijk ‘tactisch’ opstellen zodat je goed overzicht hebt. 
Plassen water weg vegen, sneeuw vegen/ strooien ivm uitglijden. 
Het sporten gebeurt onder begeleiding van de sport instructeur.  
 
Groepsruimte 
Kinderen krijgen een bot mes.  
 
Overige huisregels. 
Bij het opstellen van de huisregels zijn ook afspraken gemaakt die niet direct in verband gebracht kunnen worden met 
bovenstaande ongelukken. Toch wil ik ze graag benoemen in dit veiligheid beleid. 
 
Presentie 
Ouders geven door aan de medewerkers als kinderen niet komen omdat ze ziek zijn of bij een vriendje gaan spelen.  
Bij brengen melden ouders en kinderen zich bij de medewerker om te zeggen dat ze er zijn. Zodra de kinderen binnen zijn 
worden zij middels Bitcare aangemeld.  
BSO-kinderen worden aangemeld bij Bitcare zodra ze op de groep zijn.  
Bij halen melden ouders en kinderen zich bij de medewerker om te zeggen dat ze weg gaan. Als kinderen opgehaald worden 
worden de kinderen middels Bitcare afgemeld. 
We geven de kinderen niet aan iemand anders mee zonder toestemming van de ouders. 
BSO-kinderen mogen alleen naar huis aan het einde van de dag als ouders ons daarvoor toestemming hebben gegeven. Het 
Strand is niet verantwoordelijk voor de veiligheid onderweg.  
 
Vervoer 
Vervoer van school naar Het Strand  
Omdat de Stint tijdelijk niet gebruikt mag worden, worden de kinderen lopend gehaald. 
De 7 persoonsauto van het Strand is voorzien van stoelverhogers. Deze auto gebruiken we voor het vervoeren van de kinderen 
van de Rietveld school. 
De auto’s worden ruim op tijd voor de school geparkeerd als daar nog parkeerruimte vrij is. Zo hoeven de kinderen niet over te 
steken.  
 
Stint*: 
De Stints worden bereden door medewerkers in dienst van Het Strand die in het bezit zijn van een brommer of auto rijbewijs. 
De medewerkers hebben eerst geoefend op de parkeerplaats en instructie gekregen van een volleerd Stintrijder.  
De Stint heeft verstelbare heupgordels voor ieder kind   
De Stint voert standaard verlichting voor en achter en is uitgevoerd met een richtingaanwijzer en toeter 
De Stint rijdt met een veilige snelheid van maximaal 17 km/u De Stint heeft een stabiele wegligging door vier wielen 
De Stint heeft een robuuste en kindvriendelijke vorm van de zitting 
De bestuurder heeft een goed overzicht op de kinderen en op de weg 
bestuurders moeten zo veel mogelijk rechts houden en mogen niet met z’n tweeën naast elkaar rijden 
bestuurders moeten het fietspad gebruiken als dat er is . De Stint wordt voor de school op de stoep geparkeerd zodat kinderen 
er veilig in kunnen stappen 
Er kunnen maximaal 10 kinderen per Stint vervoerd worden.  
 
Uitstapjes: 
Kinderen van Jamaica maken in schoolweken slechts een uitstapje naar een gymzaal of sportclub.  
Kinderen zijn herkenbaar gekleed in oranje sportkleding met het telefoonnummer van Het Strand erop. We nemen de telefoon 
mee en EHBO-spullen.  
Lopend: 1 medewerker loopt voor, de ander loopt achter.  
We lopen op de stoep. We rennen alleen als het overzichtelijk is, dus niet richting een weg. We steken met elkaar en recht over. 
Niet tussen geparkeerde auto’s als dat mogelijk is.  
 
Begeleiding naar sportclubs:  
Kinderen van Jamaica worden niet naar sportclubjes gebracht. Wanneer ouders toestemming geven is het wel mogelijk dat een 
kind naar de voetbalvereniging Pancratius gaat, nadat de sport bij de BSO is afgelopen.  
 
Kleding advies 
Sportschoenen en kousen zijn verplicht op de sport BSO. De sportkleding is beschikbaar gesteld door Het Strand en persoonlijk 
voor elk kind. 
 
 
 



Foto’s 
Ouders geven middels het intake formulier toestemming voor het plaatsen van foto’s op de Bitcare of voor het plaatsen op 
internet. Dit is vastgelegd in onze privacy policy. 
 
Er worden foto’s gemaakt van kinderen tijdens activiteiten. De foto’s worden op Bitcare geplaatst. De namen en achternamen 
van kinderen staan hier niet bij. In uitzonderlijke gevallen worden er foto’s in een buurt krantje geplaatst.  Er worden nooit foto’s 
van naakte kinderen gemaakt.  
 
Gymzaal:  
De sportinstructeur geeft de gymles in de zaal. 
Medewerkers die geen gediplomeerde sportinstructeurs zijn gebruiken geen toestellen, echter alleen ballen, matten, hoepels, 
badmintonrackets enz. We begeleiden de kinderen naar de gymzaal over de trap. De deur van de gymzaal gaat dicht en 
kinderen gaan ook met de hele groep onder begeleiding weer terug over de trap. In de gymzaal gaan de buitenschoenen en 
sokken uit. Het toestelhok is niet toegankelijk voor de kinderen. De (eventuele) muziek nemen we zelf mee en zetten we laag in 
de hoek.  
De medewerker neemt de leiding in de gymzaal en legt uit wat de spelregels zijn en zorgt voor een duidelijke spelafbakening. 
 
Stint* (is tijdelijk buiten gebruik) 
 
 


