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De achterwachtregeling 

 

Bij Peuteropvang ‘Calimero’ is er één pedagogisch medewerker aanwezig op 8 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 

Peuteropvang ‘Calimero’ 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. Hij of zij zal er dan binnen 15 minuten aanwezig op Peuteropvang 

“Calimero”. In de bijlage zijn de telefoonnummers weergegeven. 

 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. De lijst kent een prioritering ten 

aanzien van de volgorde van oproep. In eerste instantie bellen we met de 

leden van de achterwacht die werkzaam zijn op basisschool de Wegwijzer. 

 Er is een nauwe samenwerking met school de Wegwijzer. Er is regelmatig 

contact met de leerkrachten. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met 

BSO’s de Saller, Martinus en Veldzijde, gehuisvest binnen een afstand van 2 

kilometer. Leidsters hebben over en weer contact. 

 De leerkrachten zijn op de schooldagen gemiddeld om 8.00 uur aanwezig en 

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. Er is een 

nauwe samenwerking tussen de leidster van Calimero en de juffrouw van 

groep 1 en 2. 

 Ervaring leert eveneens dat ouders kinderen vanaf 11.30 uur weer komen 

ophalen. Vanaf die tijd tot 11.45 uur worden de kinderen opgehaald. 
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Overzicht telefoonnummers (nood) en achterwacht. 

 

Bij Nood 112 
 
Huisartsenpraktijk Systole  Alarm nummer  053-5383552 
 

Boermans   053-5381503 
       Van der Lek 053-5387171 

       Poorthuis  053-5360783 
 

Huisartsenpraktijk De Dinkel  Alarm nummer  053-5383552 
 

       Van den Berg 053-5381405 
       Huitema  053-5381405 
 
 

 

Naam    Functie    Telefoonnummer  

Maandag en dinsdag 

Stefanie Egbertsen  Pedagogisch medewerker  06-83318667 

Savanna Bos   pedagogisch medewerker  06-23253245 

 

Woensdag en Donderdag 

Silvia Balvert   pedagogisch medewerker  06-25071068 

Loraine Poorthuis  pedagogisch medewerker  06-20562830 

 

Vrijdag 

Marlieke Delmte   pedagogisch medewerker  06-12045482 

 

Gehele week 

Lieke Haarhuis (Snoesje) Vervangend Manager.  06-15548744 

Leonie Groener  Groepsbegeleider Losserhof  06-15945985 

 

Basisschool de wegwijzer  Michelle Homburg (directrice) 053-5360757 

Basisschool de Wegwijzer Jan Poorthuis (conciërge)  06-51251363 

Basisschool de Wegwijzer Leerkrachten    053 536 0757 

 


