
 
 
 

Corona Noodopvang 16 maart t/m 10 mei 2020 – feiten, cijfers en reacties 
 

  
 

 

 Specificatie Feiten en cijfers 

Kinderen   

Uren open voor 
noodopvang 

Op drie locaties 388,5 uur 

   

Aantal kinderen 
opgevangen 

KDV 78 

 BSO 105 

Aantal kwetsbare kinderen KDV 3 

 BSO 5 

Aantal locaties (meerdere 
groepen) 

KDV Sneeuwbes 1 

 BSO Joop Westerweel 
BSO De Roos 

2 

   

Ouders   

Aantal klanten AKROS 103 

 Geen AKROS 35 

Aantal opzeggingen + 
reden 

KDV en BSO 10 (14 kinderen) - baan/inkomstenverlies 
door crisis of kind thuis willen houden 

 Voorschool 7 opzeggingen – diverse redenen o.a. 
kind 4 jaar en starten na zomervakantie. 

   

Scholen   

Samenwerking met scholen Scholen Admiraal de Ruyterschool, Joop 
Westerweelschool, De Zeeheld, School of 
Understanding, De Visserschool, 10e 
Montessorischool, De Meidoorn,  
7e Montessorischool, Corantijnschool, 
Rosa Boekdrukkerschool, Sint 
Jansschool,  
Annie M.G. Schmidtschool, 
Westerparkschool, De Bron, Narcis 
Queridoschool 
 

 Leerkrachten 3 

   



Medewerkers   

Aantal pedagogisch 
medewerkers (pm-ers) 

Op de werkvloer KDV 60 

 Op de werkvloer BSO 59 

Aantal pm-ers Vanuit huis Wisselend 

Aantal pm-ers Ziek 5 – diverse redenen 

Staf & Ondersteuning en 
leidinggevenden 

Op kantoor en thuis 40 

Coronateam Dagelijks overleg 10 

   

Attenties   

Attenties pm-ers Wekelijks 1000 

Attenties iedereen Klavertje vier 150 

   

Coronateam   

Aantal bijeenkomsten 9 weken x 5 dagen 45 

Aantal appjes Coronateam 1566 

Aantal mails behandeld corona@akros-
amsterdam.nl 

3052 

   

Communicatie   

Aantal brieven Info 35 versies 

Nieuwsflitsen ouders Info en tips voor thuis 6 edities 

Aantal vragen beantwoord Via tel/mail 2500 

Aantal klachten Officiële klachten geen 

   

Facilitair   

Werkzaamheden en inkoop  Diensten afzeggen en weer opstarten, 
zaken uit- en weer aanzetten.  
Looproutes en bordjes voor alle locaties 
panden.  
Reserveringen geannuleerd: 47 extern / 
15 intern 
Aanpassing reanimatieprotocol.  
Uitval van 2 medewerkers (risicogroep) 
Ontelbare mailtjes en telefoontjes 
 
Hygiëne middelen besteld tot nu toe (excl 
locaties bestellingen): 
22 flessen à 2 liter handzeep 
ca 20 handdoekdispensers 
84 handzeep flacons 
ca 20 dozen handschoenen 
30 flacons alcohol 
36 jerrycans interieur reiniger 
42 spuitflacons 
ontelbare vouwbare papieren 
handdoekjes 

 

 
 



Een greep uit de vele reacties 
 

Ouders 
Goedemiddag! Ik heb geen tips of suggesties, ik wil alleen zeggen dat ik deze nieuwsflitsen erg 
waardeer.  
 
Bedankt voor de tips, informatie etc. Erg leuk, en een goede manier om toch contact te kunnen 
houden met AKROS/de Sneeuwbes.  
 
Allereerst dank voor de nieuwsbrief. Erg leuk die voorlichtende verhaaltjes over het coronavirus in de 
laatste nieuwsflits.  
  
Gedurende de Corona tijd geniet mijn dochter  van  de opvang Joop Westerweel. Wij zijn jullie hier 
heel dankbaar voor. Ze heeft het erg naar haar zin. 
 
Ik  wil jullie de complimenten geven, jullie als organisatie laten door o.a. deze mail jullie 
professionaliteit weer goed zien. 
 
Mijn mening is dat jullie uitstekend reageren op de Corona uitbraak, net als de pm’ers en 
leidinggevenden. 
 
Er is in de ochtend een leerkracht aanwezig op de Roos ontzettend fijn helpt en ondersteuning biedt 
bij het maken van het huiswerk 
 
Allereerst hartelijk dank voor de opvang die jullie bieden! De afgelopen weken kon ik hierdoor mijn 
werk (leerkracht) opnieuw organiseren. 
 
Marijn is vandaag voor het eerst op de BSO de Roos geweest en had het uitstekend naar zijn zin. Het 
was allemaal netjes geregeld.  Bedankt daarvoor.  
 
Bedankt nogmaals voor jullie mogelijkheid tot opvang afgelopen periode. Heel fijn. 
 
Dank voor al jullie harde werk in deze moeilijke tijden. Wij zijn erg tevreden over de noodopvang! 
 
Wat ontzettend fijn dat jullie de opvang kunnen regelen! Het is wat he in deze tijd! Ik hoop dat jullie het 
allemaal rond kunnen krijgen. 
 
Wat fijn dat de kindjes geplaatst kunnen worden! 
 
Bedankt voor jullie ondersteuning, het is voor ons essentieel dat Nora naar de opvang kan.  
 
Hartelijk dank voor jullie inzet voor onze kinderen en veel sterkte met jullie verlies. We vonden het echt 
indrukwekkend hoe iedereen van AKROS met de situatie omgaat en dat jullie zo moedig door blijven 
gaan. Nogmaals dank voor alles. 
 
Nogmaals dank voor het aanbod! En succes met al het regelwerk in deze hectische periode.  
 
Heel graag! Dankjewel voor het gepuzzel! 
 
En super dat jullie voor sommige kinderen hebben doorgewerkt. Echt een pluim verdiend! 
 
Heel erg bedankt voor jullie heldere communicatie en snelle acteren.  
 
Hartelijk dank voor jullie hard puzzelwerk om de opvang te regelen!  
 
Hartelijke groet en succes jullie vast met het gepuzzel! Vast een enorme klus om alles rond te krijgen.. 
 
Snap ik volkomen, petje af voor jullie inspanningen hoor. Keep up the good work! 
 
Succes met alles regelen, dat zal wel een flinke kluif zijn. 



Medewerkers 
 
BSO 
Het mooiste vond ik hoe snel de kinderen aan de locatie en ons en elkaar wenden. En ook vond ik het 
bijzonder om met allemaal verschillende collega’s gewerkt te hebben. 
 
Het moeilijkste was voor mij ook dat iedereen natuurlijk zijn of haar eigen manier van werken heeft en 
daardoor het veel aanpassen is. Ook dat de ouders buiten hun kinderen op moesten halen vond ik 
lastig i.v.m. een goede overdracht. 
 
Reacties van ouders en kinderen waren positief. 
  
 
KDV 
Wat ik mooi vond is dat je met collega’s werkt die je niet goed kent. Zo kun je verhalen uitwisselen, 
elkaar tips geven en van elkaar leren. 
 
Ik kende niet elk kind persoonlijk qua gewoontes of gedrag, dus dat was best pittig om op in te spelen. 
 
Ouders reageerden erg positief en blij dat we er waren om hun kinderen op te vangen. De kinderen 
die ik op de groep had waren vrolijk en tevreden. 
 
Het was natuurlijk in het begin even aanpassen en inkomen, maar ouders waren dankbaar en daar 
doe je het voor. 
 
Soms moeilijk omdat ik niet alles wist van de kinderen. En spannend i.v.m. het coronavirus. 
 
In het begin was het even moeilijk om te werken met nieuwe collega’s en kinderen, maar alles liep 
gesmeerd. 
 
Leuke reacties van ouders., ze vonden het geweldig dat we er waren voor hun kinderen. 
 
Een paar kinderen zeiden dat ze mij zouden missen, dat is toch leuk om te horen. 
     
 


