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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 rest van de middag worden opgevangen. Onze BSO is gelegen op de Lepelaarsingel 15 te 

Rotterdam Charlois.  

 

Brengen VSO  

De ouder(s) zorgen zelf voor dat de kinderen tussen 07:00-08:00 zijn gebracht op de BSO. BSO De 

Droomengeltjes zorgen dat de kinderen op tijd naar school worden gebracht. 

 

Brengen NSO 

Het brengen wordt altijd geregeld door de BSO De Droomengeltjes zelf. De kinderen worden op 

hun eigen school gehaald en naar de ruimte van de BSO gebracht. 

 

Halen 

Kinderen worden uiterlijk om 18:00 uur opgehaald. Ouder(s) mogen hun kind altijd vroeger komen 

halen. Het is vaak handig als u hier als ouder melding van maakt, want dan kan hier rekening mee 

worden gehouden. 

 

Bij activiteiten buiten de locatie, zorgen wij dat we rond 17:00 uiterlijk weer op de locatie zijn. 

Mocht u uw kind(eren) eerder op deze dag, willen komen ophalen, dan verzoeken wij u dit in de 

ochtend voor 9 uur door te geven aan de pedagogisch medewerkster.   

 

Tevens attenderen wij u erop, dat u altijd uw kind(eren) voortijdig (voor 9 uur in de ochtend) bij 

ons afmeld indien hij/zij niet naar de BSO komt. 

 

Zelfstandigheidcontract 

BSO en ouders kunnen er samen voor kiezen dat kinderen zelfstandig van school naar de BSO of 

van BSO naar huis gaat . In dat geval is er een zelfstandigheidcontract. Deze moet ingevuld en 

ondertekend worden door de ouder, kind en pedagogisch medewerkster. Let op!!! dit geldt alleen 

voor kinderen 9 jaar of ouder en de afstand van onze locatie naar school of huisadres mag 

maximaal 3 kilometer bedragen.  

 

Scholen waar BSO De Droomengeltjes mee werkt: 

Basisschool De Klaver Carnisse 

Klaverstraat 44 

3083 VH  Rotterdam 

Telnr. 010-4818340 

Brengtijden: 

Maandag t/m vrijdag om 08:20 

Ophaaltijden: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15:15 uur 

Woensdag om 12:30 
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Basisschool De Kameleon 

Fazantstraat 105-107 

3083 ZG Rotterdam 

Telnr. 010-4817135 

Brengtijden: 

Maandag t/m vrijdag om 08:20 

Ophaaltijden groep 1/2: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15:00 uur 

Woensdag om 12:30 

Ophaaltijden groep 3 tm 8 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15:30 uur 

Woensdag om 12:30 

 

KBS De Elisabethschool 

Carnissedreef 292 

3084 NN Rotterdam 

Telnr. 010-4817244 

Brengtijden: 

Maandag t/m vrijdag om 08:20 

Ophaaltijden: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14:30 uur 

Woensdag om 12:30 

 

Te laat halen 

Over het te laat komen halen hanteren wij een aantal regels 

1. Ouder(s) wordt verzocht het altijd te melden, wanneer zij te laat komen. Al is het maar 5 min. 

2. Dit wordt genoteerd en in rekening gebracht bij de ouder. 

 

BSO  breng en ophaal afspraken basisscholen  

Halen afspraken  

 

KBS De Elisabethschool 

Het kind kan op 2 manieren opgehaald worden 

1) 14:25/12:25 uur (woensdagen) kind ophalen van zijn/haar eigen groep  

2) 14:30 uur achter op de plein wachten tot de kinderen naar buiten komen met de juf of 

meester. 

 

Basisschool De Kameleon 

1) Kind wordt opgehaald om 14:55/12:25 uur (woensdagen) vanuit zijn/haar eigen groep of 

tijdens buiten spelen op het speelplein. 

 

Basisschool De Klaver Carnisse 

2) Kinderen worden vanuit de schoolplein opgehaald. Alle ouders/verzorgers dienen te 

wachten achter het gele lijn. Het kind(eren) moet aangegeven dat hij/zij de ophaal persoon 

(pedagogisch medewerkster) herkent, alleen dan mag hij/zij mee met haar. (pedagogisch 

medewerkster. 
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Brengen 

Alle basisscholen waar BSO De Droomengeltjes mee samenwerkt gaan 08:15-08:20 open. De 

kinderen dienen 08:35 in hun eigen klaslokaal aanwezig te zijn.  

Alle kinderen worden tot hun eigen groep gebracht 

 

Belangrijke regels: 

 De kinderen worden lopend oor de pedagogisch medewerkster opgehaald (gebracht) van 

(naar) de bovengenoemde basisscholen en lopen via de vaste, veiligste route naar BSO De 

Droomengeltjes. 

 

 Groep van 4 kinderen lopen naast de PMer hand in hand. Groep 5 tot 10 kinderen worden 

opgehaald en gebracht door 2 PMers. 1 Pmer loopt voor, de kinderen in groepjes van 2, 

hand in hand achter elkaar en de 2e Pmer loopt achter (als laatste) 

 

 De PMers staan altijd 5 minuten van te voren op de afgesproken verzamelpunt op het 

schoolplein of op de groep. 

 

 De PMers controleert altijd aan de hand van de presentielijst of er een kind afwezig is 

 

 Bij afwezigheid/ziekte van een kind altijd informeren bij de desbetreffende basisschool en 

bij de ouder(s)/verzorger(s) 

 

 Zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) mogen de BSO kinderen 

niet mee met anderen (buurvrouw, klasgenoot, familie enz.) Deze toestemming moeten de 

ouder(s)/verzorger(s) persoonlijk communiceren met de PMer. 


