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Protocol locatie-overstijgend opvangen en samenvoegen van basisgroepen

Samenvoegen van groepen
Tijdens vakanties zijn er vaak minder kinderen aanwezig op de groepen dan tijdens schoolweken.
Hierdoor zijn op alle locaties weinig kinderen. Zelfs zo weinig, dat er met bijvoorbeeld met één groep
of op één locatie gewerkt kan worden. Gedurende de vakantieperiode kan het zijn dat we de groepen
samenvoegen. We stellen u voortijdig op de hoogte als we de groep waar uw kind toe behoort wordt
samengevoegd.
Tijdens vakanties
Als groepen worden samengevoegd blijven de PWʼs van de betreffende locaties aanwezig bij de eigen
groep. Het vertrouwde gezicht voor, met name het jonge kind, vinden we belangrijk.

Tijdens studiedagen
Ook tijdens een studiedag van een bepaalde school kan het zijn dat uw kind op een andere locatie
wordt opgevangen om zo de kinderen van dezelfde school bij elkaar in één groep te hebben. Het gaat
hier in principe om een groep van minder dan 10 kinderen en zal één PW de groep begeleiden. We
stellen u voortijdig op de hoogte als uw kind op een andere locatie wordt opgevangen.
In geval van incidentele opvang
Indien uw kind op een andere dag dan de vaste bso-dag komt (in geval van een extra dag of een
ruildag) kan het voorkomen dat er geen plaats is in de eigen groep (en locatie) van uw kind en uw kind
op een andere locatie opgevangen kan worden. Wij stellen u hiervan tijdig op de hoogte.
Alle ouders zijn op de hoogte van deze gang van zaken en staan achter de visie, het beleid en de
werkwijze van Ons Kindercentrum. Het wordt besproken in het intakegesprek. Het door de kinderen
vrij kunnen kiezen in het doen van activiteiten, workshops en vrij spel staan bovenaan.

