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De achterwachtregeling 

 

Bij de BSO “Buurse” is er één pedagogisch medewerker aanwezig op 10 kinderen om de 

opvang van de kinderen te verzorgen. Om er zorg voor te dragen dat er in geval van 

calamiteit iemand kan bijspringen is de achterwachtregeling ingesteld. Bij BSO “Buurse” 

wordt deze als volgt ingevuld: 

 

Op het moment dat een pedagogisch medewerker alleen in een gebouw aan het werk is, 

moet het voor haar duidelijk zijn, wie zij kan bellen als zij ondersteuning nodig heeft. 

Op het moment dat zich een calamiteit voordoet (pedagogisch medewerker ziek; kind 

ziek; ongeval met kind) waardoor een pedagogisch medewerker de locatie moet verlaten, 

met als gevolg dat de pedagogisch medewerker/ kind ratio overschreden wordt, moet 

voor haar duidelijk zijn, wie zij kan bellen. Dit protocol stelt dat er binnen 15 minuten 

een collega of volwassene ter plaatse moet zijn. Als dit geen pedagogisch medewerker is, 

maar een externe achterwacht, wordt deze alleen ingezet in het geval van acute nood of 

calamiteiten. Zij zal er dan binnen 15 minuten aanwezig op de BSO “Buurse”. 

Daarnaast zijn de aanwezige kinderen op de BSO veelal bekend met het gebruik van een 

mobile telefoon. Zij worden actief geïnstrueerd om in geval van nood de BSO telefoon te 

kunnen bedienen.  

 

• Er kan in geval van een calamiteit altijd gebeld worden naar de 

achterwachten, die in het pedagogisch werkplan beschreven zijn. De lijst met 

namen en telefoonnummers hangen in de groep. Dit is ook uitgebreid 

beschreven in het pedagogisch werkplan. 

• Er is een nauwe samenwerking met school de Buurse. Er is regelmatig contact 

met de leerkrachten. Leerkrachten informeren actief de PM’er indien zij het 

pand verlaten en geven te kennen wie de laatste is. Daarnaast is er een 

nauwe samenwerking met gastouderbureau Snoesje en de peuteropvang 

Buurse in het zelfde gebouw. Leidsters hebben over en weer contact en de 

plaatsvervangend manager van BSO Losser woont op 5 minuten afstand. 

• De leerkrachten verlaten op zijn vroegst om 16.15 het schoolgebouw. Ervaring 

leert dat in het merendeel van de gevallen leerkrachten tot 17.00 uur 

aanwezig zijn.  

• Ervaring leert eveneens dat ouders kinderen vanaf 17.15 tot 17.30 de 

kinderen weer komen ophalen. Vanaf die tijd tot 18.00 uur worden de 

kinderen opgehaald en is er sprake van meerdere ouders die tegelijkertijd 

aanwezig zijn en de BSO binnen lopen. 

• Dit is niet het geval wanneer er vakantie is. Dan zijn er geen of zeer beperkt 

leerkrachten op school aanwezig. In het pedagogisch werkplan wordt de 

vakantie nader beschreven. Tijdens de vakantie worden in de buurt wonende 

ouders ingeschakeld om bereikbaar te zijn. Aan het begin van de vakantie 

wordt een overzicht van bereikbare ouders opgehangen. De conciërge en de 

tuinman van de basisschool blijven ook in de vakantie oproepbaar. 
 

In Bijlage 1 zijn alle telefoonnummers met betrekking tot de achterwacht weergegeven. 
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OVERZICHT TELEFOONNUMMERS NOOD EN ACHTERWACHT 
 

Bij Nood 112 

 
Huisartsengroep Haaksbergen  
 

Akarsubasi   053-5728892 

Engberink & Kleissen             053-5741310 

van Grafhorst                         053-5742270                  

Klever & Heeres                       053-5721391 

Kuipers & de Groot                 053-5729288 

van der Lugt & van Kempen 053-5741500 

Van Meerendonk                     053-5728892 

Miguelez.   053-5728892 

Nijmeijer 053-5728892  

 

Huisartsen Post Enschede      088-5551188 

Als u op werkdagen na 17:00 uur, 's nachts, in het weekend of tijdens feestdagen een 

huisarts nodig heeft dan kunt u bellen met de huisartsen Post Enschede:  

Achterwacht 
 
 

Naam   Functie    Telefoonnummer  
 

Maandag   Juliet Elsinghorst Directrice Basisschool 0535696363 
 

Dinsdag  Lieke Haarhuis vervangend manager  0615548744 
 

Woensdag   Bennie ter Huurne conciërge   0535696749 
 

Donderdag  Bennie ter Huurne conciërge   0535696749 
 

Vrijdag  Madelon ten Elsen Pm-er Peuteropvang 0653794685 
 
Gehele week 

Lieke Haarhuis (Snoesje) Vervangend Manager.   06-15548744 
 

Basisschool Buurse    (directrice)     

Basisschool Buurse   (conciërge)   
Basisschool Buurse  Leerkrachten 


