
 
 
 
INLEIDING 
 
Kinderopvang het Zonnetje is een kleinschalige buitenschoolse opvang met maximaal 3 
medewerkers en 15 kinderen per dag. Voor de vestiging is een stoep en voor de groep een 
kleine entree. Het protocol zoals opgesteld door de branchevereniging kinderopvang, 
oudervereniging Boink, Werkende ouders en FNV in samenwerking met SZW gebruiken we als 
uitgangspunt om invulling te geven aan maatregelen voor de vestiging.  
  
ALGEMEEN  

● Kinderen vanaf 11 mei weer naar de opvang.  
● Buitenschoolse opvang is er alleen op de dagen dat kinderen fysiek naar school 

gaan.  
● In de kinderopvang is 1,5 m afstand houden gegeven de aard van het werk niet 

altijd mogelijk en wenselijk.  
● Tussen pedagogische medewerkers en ouders onderling en tussen medewerkers 

onderling moet altijd 1,5 m afstand bewaard worden.  
● Haal en breng momenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene 

gebracht of gehaald. Informatie over een kind kan via de digitale weg of 
telefonisch worden gedeeld.  

● De BSO organiseert de breng en haalmomenten zo dat er 1,5 m afstand 
gehouden kan worden. Denk daarbij aan vaste plekken op het schoolplein waar 
onze medewerkers wachten en de kinderen door de leerkracht daar naartoe 
gebracht worden.  

● In de kinderopvang gelden de hygiënerichtlijnen van het RIVM.  
● Op de deur hangt een poster met de richtlijnen helder weergegeven.  
● Communicatie met de ouder verloopt via de app, mail en mychapp (ouderapp).  

  
1,5 meter afstand  
De werktijden van de medewerkers zijn tijdens schoolweken van 1400 uur tot 17.00 uur of 
1800 uur. Tijdens de vakanties zijn die van 8.30 uur tot 18.00 uur. De afstand van 1,5 m tussen 
volwassenen kan adequaat ingevuld worden in de groep maar er worden werkafspraken 
gemaakt m.b.t.  het gebruik van de kleine hal, keuken, sanitaire ruimte, en beide 
speelkamers.  
  
Bij het ophalen wordt de ouder gevraagd niet de groep op te komen maar buiten te 
wachten. Of bij de jongste kinderen de gang op te komen om te helpen met aantrekken jas 
en meenemen van de tas. Een uitgebreide overdracht kan via de telefoon, app of mail.   
  
Hygiëne voorschriften  
De hygiënerichtlijnen van het RIVM worden gehanteerd.   
Op de groep hangen extra papieren handdoeken ,zeepdispensers en desinfectant voor de 
handen. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor het reinigen van materiaal en hotspots 
zoals deurklinken, commode en sanitair. Op de groep bij de deur staat een desinfectorpaal 
waar de kinderen bij binnenkomst eenvoudig hun handen kunnen ontsmetten.  
  
 
 
 



Omgang met ziekteverschijnselen  
Bij het signaleren van de volgende ziekteverschijnselen moeten kinderen thuisblijven: 
  
* neusverkoudheid  
* hoesten  
* moeilijk ademen/benauwdheid 
* koorts boven 38 graden  
  
Bij twijfel worden de kinderen naar huis gestuurd. Als klachten zich ontwikkelen gedurende 
de dag, worden kinderen ook naar huis gestuurd. Voor klachten die kunnen duiden op 
Covid-19 geldt een meldingsplicht bij de GGD. Kinderen kunnen pas weer naar de BSO als ze 
tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. Als iemand in het huishouden van de kinderen positief 
getest is voor Covid-19, moeten de kinderen wachten totdat de persoon 24 uur klachtenvrij is 
en dan 14 extra dagen thuisblijven. Bovenstaande richtlijnen gelden ook voor de 
medewerkers. Medewerkers met klachten die kunnen duiden op besmetting met het 
Coronavirus hebben voorrang getest te worden.  
  
  
Brengen. (bij hele dagen opvang tijdens de schoolvakanties)  
Kinderen worden gebracht en gehaald door 1 volwassene. Ouders dienen te wachten voor 
de voordeur. Als meerdere ouders tegelijk komen halen dan dient de afstand buiten tussen 
de volwassenen met 1,5 m ook in acht genomen worden. Als u uw kind ophaalt dan kunt u 
eenvoudigweg van te voren een app sturen of u kunt op het raam kloppen zodat uw kind 
zelf naar buiten kan komen. Uiteraard is een overdracht mogelijk per telefoon, app of op 
afstand bij de voordeur. Op de deur is een poster zichtbaar waardoor iedereen wordt 
gewezen op de meest essentiële maatregelen.  
  
Tijdens de opvang  
Tussen medewerkers en kinderen hoeft geen 1,5 m afstand bewaard te worden.  De 1,5 m 
afstand geldt wel voor de volwassenen. Daarom zal de groep gesplitst worden en gegeten 
worden in de twee ruimtes. Activiteiten kunnen aan tafel en op de groep aangeboden 
worden. Door opvang in twee ruimtes te bieden zorgen we ervoor dat de volwassenen 
zoveel mogelijk afstand houden. Bij mooi weer gaan we zoveel mogelijk naar buiten. Bij het 
buitenspelen of buiten wandelen moeten de medewerkers ook de 1,5 m afstand houden.   
  

  

Alleen samen krijgen we covid 19 onder controle!  
 


