PROTOCOL OPHALEN
BSO Vondelpark
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Inleiding
Van maandag t/m vrijdag halen wij van verschillende scholen groepen kinderen op. De
kinderen worden lopend uit school op gehaald, en naar onze Buitenschoolse opvang
(BSO) toegebracht waar zij de rest van de middag worden opgevangen. Onze BSO is
gelegen in het centrum van Amsterdam ter hoogte van de Overtoom aan de ingang van
het Vondelpark. Ons adres is: Vondelpark 6b (ter hoogte van Overtoom 325), 1071 AA te
Amsterdam.
Omdat het drukke Amsterdamse verkeer risico’s met zich meebrengt hebben wij dit
protocol opgesteld dat richtlijnen en handvatten voor de leidsters biedt tijdens het
ophalen van de kinderen. Door deze richtlijnen aan te houden worden de
veiligheidsrisico’s zo veel mogelijk beperkt.
Dit protocol bevat een beschrijving van de scholen waar wij kinderen van ophalen, een
indeling van het aantal leidsters per school, en een route beschrijving. Daarnaast wordt
in dit protocol een ‘meeneemlijst’ beschreven van spullen die altijd moeten worden
meegenomen bij het ophalen. Ook bevat dit protocol een lijst met regels en
aandachtspunten die tijdens het lopen met de groep kinderen in het verkeer aandacht
verdienen. In het protocol wordt ook aandacht besteed aan de omgang met
zelfstandigheid van ‘oudere kinderen’ en afspraken die gemaakt kunnen worden.
Eventuele veranderingen in de scholen, looproute of regels worden in dit protocol
aangepast zodat het protocol up to date blijft. Dit protocol wordt elk jaar geëvalueerd
en met het team besproken.
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Basisscholen
Er zijn vijf scholen in stadsdeel Oud-West waar we dagelijks kinderen ophalen.
Hieronder volgt per school het adres, de contactpersoon en ook de ophaaltijd.
Bredeschool de Kinkerbuurt
Adres: Jacob van Lennepstraat 226, 1053 KA Amsterdam
Tel: 020-6120177
Ophaaltijd:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 14.30 uur
Het Winterkoninkje
Hoofdgebouw:
Adres: Hasebroekstraat 113, 1053 CS Amsterdam
Tel: 020-6188563
Adres: Dependance: Jan Pieter Heyestraat 45,1053 GK Amsterdam
Tel: 020-6831158
Ophaaltijd:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Onderbouw tussen 14.40 en 14.50 uur
Midden en Bovenbouw 15.00 uur
Woensdag: Onderbouw tussen 11.40 en 11.50 uur / Midden en Bovenbouw 12.00 uur
Annie MG Schmidtschool
Adres: Pieter Langendijkstraat 44, 1054 ZB Amsterdam
Tel: 020-6182988
Ophaaltijd: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 14.45 uur
Woensdag: 12.30 uur

Ophaalkaartjes
Voor elke dag van de week en voor elke school is er een zogenaamd ophaalkaartje. Dit
kaartje wordt altijd door de leidsters met het ophalen van de kinderen naar de scholen
meegenomen. Hierop staat vermeld welke kinderen op welke tijd van school
opgehaald moet worden. Daarnaast staan de klassen en naam van de leerkracht waar
de kinderen in zitten op het kaartje vermeld en de telefoonnummers van de ouders. De
telefoonnummers van de ouders kunnen nodig zijn als kinderen zonder dat de leidster
hiervan op de hoogte is niet naar de BSO toekomen, of als zij bij een vriendje willen
spelen. In deze situaties hebben wij toestemming van de ouders nodig die wij dan
telefonisch kunnen vragen.
Zodra er iets verandert, -denk aan een nieuw kind of een kind dat gestopt of van dag is
gewisseld, worden de ophaalkaartjes aangepast zodat deze altijd overeenkomen met de
kinderen die naar de BSO toekomen. De ophaalkaartjes dienen ook als controle middel
om na te lopen of alles klopt.
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Wie, waar en wanneer
Elke dag bij het voorbereiden van de groep wordt er voor 14.00 uur afgesproken welke
leidster er naar welke school gaat. Er wordt gecontroleerd of er afmeldingen zijn, deze
worden op het ophaalkaartje genoteerd. Indien nodig wordt er ondersteuning vanuit
het Kinderkookkafe gevraagd,zodat ieder vooraf weet naar welke school en welke hij/zij
gaat ophalen.
MAANDAG:

Winterkoninkje Hoofdgebouw/Dependance,
Kinkerbuurtschool en Annie MG Schmidtschool locatie
Meidoornschool : Door vaste leidster plus stagiaire of
ondersteuning Kinderkookkafe
Annie MG Schmidtschool locatie Potgieter en NarcisQueridoschool: Vaste leidster met taxichauffeur

DINSDAG:

Winterkoninkje Hoofdgebouw/Dependance,
Kinkerbuurtschool en Annie MG Schmidtschool locatie
Meidoornschool : Door vaste leidster plus stagiaire of
ondersteuning Kinderkookkafe
Annie MG Schmidtschool locatie Potgieter en NarcisQueridoschool: Vaste leidster met taxichauffeur

WOENSDAG:

Winterkoninkje Hoofdgebouw/Dependance,
Kinkerbuurtschool en Annie MG Schmidtschool locatie
Meidoornschool : Door vaste leidster plus stagiaire of
ondersteuning Kinderkookkafe
Annie MG Schmidtschool locatie Potgieter en NarcisQueridoschool: Vaste leidster met taxichauffeur

DONDERDAG:

Winterkoninkje Hoofdgebouw/Dependance,
Kinkerbuurtschool en Annie MG Schmidtschool locatie
Meidoornschool : Door vaste leidster plus stagiaire of
ondersteuning Kinderkookkafe
Annie MG Schmidtschool locatie Potgieter en NarcisQueridoschool: Vaste leidster met taxichauffeur

VRIJDAG:

Winterkoninkje Hoofdgebouw/Dependance,
Kinkerbuurtschool en Annie MG Schmidtschool locatie
Meidoornschool : Door vaste leidster plus stagiaire of
ondersteuning Kinderkookkafe
Annie MG Schmidtschool locatie Potgieter en NarcisQueridoschool: Vaste leidster met taxichauffeur

Bij het ophalen wordt zoveel mogelijk een vaste indeling aangehouden, zodat de
kinderen zoveel mogelijk door dezelfde leidster, stagiaire, taxichauffeur of
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medewerkster worden opgehaald. Uiteraard kan het voorkomen dat een leidster
afwezig is waardoor de kinderen door een andere (bekende) leidster, stagiaire of
medewerkster worden opgehaald.

Zelfstandig naar of van de BSO
Op de BSO worden kinderen tot en met 12 jaar opgevangen. Wij merken dat kinderen
de ‘oudere kinderen’ (kinderen vanaf 8 jaar) meer zelfstandigheid vragen, hier wordt op
de BSO op verschillende manieren aandacht aanbesteed. Bij het ophalen kan er in
overleg met ouders worden besloten dat kinderen alleen van school naar de BSO toe
mogen gaan of de kinderen alleen de BSO morgen verlaten. Deze afspraken dienen te
worden vastgelegd aan de hand van een zelfstandigheidscontract.
Als een kind zelfstandig van school naar de BSO mag fietsen/lopen dient dit vooraf
tussen ouders en leidster(s) te zijn besproken en hebben ouders hier vooraf schriftelijk
toestemming voor gegeven.
Afspraken met het kind:
- Het kind moet altijd bij de betreffende leidster melden dat hij/zij van school vertrekt.
- Het kind weet dat het uit school direct naar de BSO moet gaan
Als een kind zelfstandig de BSO mag verlaten dient dit vooraf tussen ouders en
leidster(s) te zijn besproken en hebben ouders hier vooraf schriftelijk toestemming voor
gegeven.
Afspraken met ouders/kind:
- Het kind moet altijd bij een leidster aangeven wanneer het van de BSO weggaat
- Met leidsters is door de ouders vooraf een tijd afgesproken wanneer het kind de BSO
mag verlaten
- Leidsters bellen altijd naar ouders wanneer hun kind de BSO verlaat.

Altijd meenemen
Om de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te kunnen waarborgen en het voor de
leidsters zo overzichtelijk mogelijk te maken. Zijn er een aantal vaste benodigdheden die
altijd mee genomen moeten worden.
1. Het ophaalkaartje van de betreffende school
2. Een mobiele telefoon, dit kan de BSO telefoon zijn of je eigen mobiele telefoon.
Je moet altijd bereikbaar zijn en in noodgevallen kunnen bellen.
3. De oranje hesje of een oranje jas voor de leidsters. Op het schoolplein trekken de
leidsters een oranje veiligheidshesje of jas aan, dit zorgt voor herkenbaarheid
voor de kinderen op het schoolplein, en zichtbaarheid in het verkeer met het
lopen
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4. Oranje hesjes voor de kinderen tot 8 jaar. Wanneer de kinderen zich bij de
leidster hebben gemeld krijgen zij een oranje hesje aan, dit zorgt voor
herkenbaarheid voor de leidster en goede zichtbaarheid in het verkeer. Kinderen
vanaf 8 jaar krijgen een oranje armbandje.
5. Eén van de leidsters heeft ook altijd de mobiele telefoon van de BSO bij zich.
Zodat zij bereikbaar zijn voor ouders die op het laatste moment nog een
boodschap moeten doorgeven.
6. Een EHBO tasje voor kleine ongevallen onderweg.

Oranje hesjes
De oranje hesjes van de leidster hebben twee functies: bij de school ben je herkenbaar
voor kinderen, leerkrachten en ouders (en goed zichtbaar als er een grote drukte van
uitkomende kinderen om je heen krioelt), en onderweg lopend met de groep zorgen de
hesjes (jasjes) dat de leidsters goed zichtbaar zijn voor automobilisten en ander verkeer
bij het oversteken.
De oranje hesjes voor de kinderen zorgen dat de leidsters de kinderen goed in de gaten
kunnen houden, als zij op het schoolplein even moeten wachten tot alle kinderen er zijn.
Tijdens het lopen van school naar de BSO zorgen de hesjes dat ook de kinderen voor
automobilisten en ander verkeer goed zichtbaar zijn. Kinderen van 8 jaar en ouder
hoeven geen hesje te dragen, zij zijn ouder en kunnen meer verantwoordelijkheid
dragen. Zo weten de oudere kinderen dat zij op het schoolplein bij de leidster moeten
blijven, en kennen zij de verkeersregels onderweg. Zij blijven wel onderdeel van de rij en
lopen tussen de voorste en achterste leidster in. Een leidster kan er voor kiezen om een
kind voor te laten lopen, oversteken gaat wel altijd met de hele groep. De leidster
beoordeeld of de situatie hier geschikt voor is.

De Bakfiets
BSO Vondelpark is in het bezit van een bakfiets. In de bakfiets is er plaats voor maximaal
vier kinderen. Om kleine groepen kinderen van school op te halen is het mogelijk dat
een leidster de bakfiets gebruikt. Bij het gebruik van de bakfiets hanteren wij de
volgende regels:
• Kinderen moeten zitten in de bakfiets.
• Er mogen maximaal 4 kinderen in de bakfiets worden vervoerd.
• De bakfiets heeft geen zitplaats achterop en hier mogen ook geen kinderen
worden vervoerd.
• Kinderen houden handen en armen binnen de bak, leidsters letten hier tijdens
het fiets op en wijzen kinderen hier eventueel op.
• Tijdens het fietsen houden de leidsters zich aan de verkeersregels.
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Winterkoninkje
Het Winterkoninkje bestaat uit een hoofdgebouw en een dependance. Eén leidster haalt
de kinderen op van het hoofdgebouw en de ander van de Dependance. In beide
gebouwen zijn er kinderen van groep 1 en 2 (Onderbouw) om 14.40 uur uit school en
kinderen van groep 3 t/m 8 (Midden en bovenbouw) om 15.00 uur uit school.
Kinderen uit de onderbouw wachten in de klas en worden door de leerkracht
overgedragen aan de persoon die het kind komt ophalen.
Verzamelpunt Winterkoninkje Hoofdgebouw
Als alle kinderen uit de onderbouw uit de klas zijn opgehaald loopt de leidster met de
kinderen naar de vaste verzamel plek. Hier wordt er op de kinderen uit de midden en
bovenbouw gewacht. (Bij slecht weer kan de leidster besluiten om in de hal van de
school te wachten). De vaste verzamelplek voor de kinderen van het Winterkoninkje
Hoofdgebouw is op het schoolplein naast de bank.
Tijdens het wachten op de grotere kinderen mogen de jongere kinderen in het gangetje
naast de school spelen. Zij mogen tot aan het fietsenhok spelen, zodat de leidsters de
kinderen goed kunnen zien.
Als alle kinderen er zijn ga je naar het afgesproken punt om samen te voegen met de
kinderen van de Dependance.
Verzamelpunt Dependance
Als alle kinderen uit de onderbouw uit de klas zijn opgehaald loop je samen met de
kinderen naar de vaste verzamel plek. Hier wordt op de kinderen uit de midden en
bovenbouw gewacht. (Bij slecht weer kan de leidster besluiten om in de hal van de
school te wachten). De vaste verzamelplek voor de kinderen van het Winterkoninkje
Dependance is voor de in/uitgang op het schoolplein.
De jongere kinderen moeten in verband met drukte in de buurt van de leidster blijven,
de leidster kan met het kind een afspraak maken van waar het (in het zicht van de
leidster) gaat spelen.
Als alle kinderen er zijn ga je naar het afgesproken punt om samen te voegen met de
kinderen van het hoofdgebouw.
Meestal loopt de leidster van de dependance met de kinderen naar het hoofdgebouw
om daar te verzamelen, anders komt de leidster van het hoofdgebouw met haar groepje
naar het hek bij de ingang van de dependance. Als alle kinderen er zijn loopt de hele
groep (twee leidsters en alle kinderen van het Winterkoninkje) met elkaar direct naar de
BSO.
Looproute van Winterkoninkje direct naar de BSO
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Als er geen kinderen van de Kinkerbuurtschool opgehaald moeten worden, loop je na
het oversteken van de Kinkerstraat aan de linkerkant van de JP Heijestraat, rechtdoor de
JP Heijestraat door tot aan de oversteek op de Overtoom. Bij het oversteken van de
Overtoom steken wij altijd aan de linkerkaant bij de stoplichten ( bij de sportwinkel)
over. Het stoplicht bij deze oversteek heeft een stand waardoor deze langer op groen
blijft en wij met de hele groep kinderen in één keer kunnen oversteken. Deze stand
activeer je door het knopje, minimaal 10 seconden aaneengesloten in te drukken, dit
werkt alleen als het knopje nog niet eerder is ingedrukt. Is het knopje al ingedrukt, dan
wacht je tot dat het stoplicht op groen is geweest om het vervolgens weer in te drukken.
Na het oversteken loop je links de Overtoom over tot aan de Kattenlaan. Op de hoek
van de Kattenlaan goed opletten, hier rijden veel fietsen van en naar het Vondelpark. Je
loopt de Kattenlaan in en blijft aan de rechterkant lopen tot aan het Kinderkookkafe.

Kinkerbuurtschool
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag halen wij een klein groepje
kinderen van de Kinkerbuurtschool op. Alle kinderen van de Kinkerbuurtschool zijn om
14.30 uur uit.
Bij aankomst op de Kinkerbuurtschool loopt de leidster naar binnen om de kinderen op
te halen.

Verzamelplek Kinkerbuurtschool
De kinderen uit de groepen 1 en 2 worden uit de klas bij de leerkracht opgehaald. Als
alle kinderen uit de groepen 1 en 2 uit de klas zijn opgehaald loop je samen met de
kinderen naar de vaste verzamelplek. Hier wordt op de kinderen uit de groepen 3 t/m 8
gewacht. De vaste verzamelplek voor de kinderen van de Kinkerbuurtschool is
tegenover de kleuterklassen bij een blauwe bank in het midden van de ruimte. In
verband met de drukte van ouders en kinderen moeten de kinderen in het zicht van de
leidster blijven tot dat alle kinderen er zijn.
Als je alle kinderen verzameld hebt loopt de leidster naar de BSO.
Looproute van Kinkerbuurtschool tot aan JP Heijestraat
Vanaf de hoek op het schoolplein van de Kinkerbuurtschool loop je links de
Hildebrandtstraat in, aan het einde van de straat steek je rechts de straat over en loop
je met de kinderen de Jacob van Lennepkade op, lang de huizen loop je tot aan de
oversteek bij de brug. Hier steek je naar rechts over en loop je de JP Heijstraat in. Vanaf
dit punt vervolg je de route zoals deze staat beschreven bij de beschrijving van het
Winterkoninkje naar de BSO.

Annie MG Schmidtschool
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De AMG Schmidtschool heeft twee in- /uitgangen, een hoofdingang en een zijingang. De
hoofdingang van de school bevindt zich recht tegenover de poort die je bij het betreden
van het schoolplein doorloopt. Dit is de uitgang waar de kinderen uit de groepen 3 t/m 8
uitkomen. Links om de hoek van de hoofdingang bevindt zich de zijingang voor de
kinderen uit de groepen 1 en 2.
Alle groepen van de AMG Schmidtschool zijn op maandag, dinsdag ,donderdag en
vrijdag om 14.45 uur uit, op woensdag om 12.30 uur de groepen 1 en 2 zijn meestal iets
eerder buiten. De kinderen van de groepen 1 en 2 komen met de leerkracht naar buiten
en worden op het schoolplein aan de leidster overgedragen.
Verzamelpunt AMG Schmidtschool
Als je alle kinderen uit groep 1 en 2 verzameld hebt loop je naar hoofdingang om de
hoek van het schoolplein. Op het schoolplein rechts van de hoofdingang wacht je op de
kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Bij slecht weer kan de leidster ervoor kiezen om in de
hal van de school wachten. Door de drukte op het schoolplein moeten de kinderen in
het zicht van de leidster wachten tot dat alle kinderen er zijn.
Looproute van de AMG Schmidtschool naar de BSO
Als alle kinderen bij elkaar zijn loop je door de poort van het schoolplein de Pieter
Langedijkstraat in. Je slaat hier rechtsaf en loopt deze straat uit tot aan de Overtoom.
Aan het einde van de straat steek je naar links over om naar het zebrapad op de
Overtoom te lopen. Je steekt met de kinderen bij dit zebrapad de Overtoom over. Let
op: er zijn hier geen stoplichten, zorg dat je goed op trams en taxi’s let die over de
trambaan rijden. Als er een tram aankomt wacht je met oversteken op de stoep voor de
Albert Hein tot de tram voorbij is.
Aan de overkant kan de leidster (eventueel in overleg met de kinderen) kiezen om door
het Vondelpark of via de Overtoom naar de BSO te lopen.
Via de Overtoom route loop je na het oversteken links de Overtoom af tot aan het
Kattenlaantje. Op de hoek van de Kattenlaan goed opletten, hier rijden veel fietsen van
en naar het Vondelpark. Je loopt de Kattenlaan in en blijft aan de rechterkant lopen tot
aan het Kinderkookkafe.
Via het Vondelpark loop je na het oversteken van de Overtoom rechtdoor het steegje
naar het Rijtuigenhof. Je komt dan op een pleintje dat je recht oversteekt, vervolgens
loop je door het steegje dat in het Vondelpark uitkomt. In dit steegje kunnen fietsers
voorbij komen, dus zorg je ervoor dat de kinderen aan de linkerkant lopen.
In het Vondelpark ga je links en loop het je voetpad af tot aan de Kattenlaan. Je loopt
links de Kattenlaan in tot aan het Kinderkookkafe.

Regels voor onderweg
• Kinderen mogen niet fietsen, ze lopen met hun fiets aan hun hand.
• Alle kinderen tot 8 jaar en leidsters dragen een oranje hesje.
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• Kinderen vanaf 8 jaar mogen zonder hesje lopen maar wel met een oranje
armbandje.
• Bij een groep met meerdere leidsters lopen alle kinderen achter de voorste
leidster en voor de achterste leidster.
• Kinderen wijzen op het tempo waarin ze lopen, zo nodig aansturen.
• Zorg dat je de wachtende kinderen die je al hebt opgehaald in zicht houdt.
• Bij elke oversteek of hoek van de straat wordt er gewacht tot alle kinderen zijn
aangesloten zodat er gezamenlijk kan worden gelopen.
• De voorste leidster kijkt regelmatig achter zich en stopt bij onrust of grote ruimte
in de groep.
• Bij het oversteken van de Overtoom steken wij altijd over bij de oversteekplaats
op de hoek van de JP Heijestraat bij de sportwinkel.
• Het knopje van het stoplicht op de Overtoom minimaal 10 seconden achtereen
ingedrukt houden, zodat het stoplicht op ‘BSO stand’ gaat en blijft dan langer op
groen.
• De kinderen wachten voor het fietspad op het voetpad voor de sportwinkel.
• Bij groen goed letten op fietsers en brommers die over het fietspad rijden.
• Bij de oversteek op de Overtoom zonder stoplichten let je op taxi’s en trams die
over de trambaan rijden.
• Bij een passerende tram wacht je op het voetpad voordat je aan de oversteek
begint.
• Bij het oversteken zorg je dat de kinderen goed doorlopen en niet stoppen.
• Wanneer je alleen met een groepje kinderen loopt, kinderen altijd vóór of naast
je laten lopen.
• Je weet of en welke kinderen alleen van school naar de BSO mogen vertrekken.
• Kinderen die zelfstandig naar de BSO toe mogen, hebben zich eerst bij je gemeld.
• Altijd kinderen tellen voor dat je vertrekt van school en ook regelmatig
onderweg.
• Voordat je vertrekt van school kijken/vragen of iedereen jassen, tassen en
fietsen bij zich heeft.
• Tijdens het lopen vormen de kinderen tweetallen, en blijven ze naast elkaar
lopen.
• Kleine kinderen die nog moeten wennen aan de structuur van het lopen geven
de leidster een hand of lopen direct voor of achter een leidster zodat hij/zij de
kinderen kan aansturen.
• Als kinderen moeite hebben om rustig in de rij te lopen of niet luisteren kan een
leidster beslissen een vaste plek in de rij voor de kinderen aan te wijzen. Meestal
is dit in de buurt van ene leidsters zodat hij/zij het kind kan aansturen.
• Let in het drukke verkeer goed op fietsers en brommers, deze kunnen
onverwachts tevoorschijn komen, ook stoppen deze niet altijd op zebrapaden!
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Aankomst op de BSO
• De ingang van de BSO bevindt zich aan de achterzijde van het pand. De
Kinderkookkafe ingang wordt alleen gebruikt met toestemming van de leidsters.
• De kinderen lopen bij aankomst op de BSO door het hek de buitenspeelplaats op,
richting de schommel naar de achterzijde van het pand waar zij door de zijingang
naar binnen gaan.
• Kinderen met fiets, plaatsen deze in het fietsenrek op het voorplein of op het
terrein van de BSO.
• De deur wordt door een kind dat toestemming heeft gekregen, een leidster of
kinderen die al op de BSO zijn opgedaan.
• Ritueel: voeten vegen, hesjes op tafel leggen, jas en tas in kluisje opbergen,
handen wassen en aan tafel gaan zitten.
• Eén leidster helpt de kinderen met hun jas en tas in de kluisjes doen en vouwt de
hesjes op om deze in de bak op te bergen.
• De andere leidster gaat naar de tafels toe en stuurt de kinderen aan om handen
te wassen en aan tafel te gaan zitten.
• Kinderen die zelfstandig naar de BSO toekomen worden opgevangen door de
leidster die op de BSO aanwezig is. Wie en hoe laat het kind op de BSO is, is
afhankelijk van de school waar de kinderen vandaan komen.
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