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Inleiding
Dit protocol dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19
en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de
kinderopvang.
Het protocol is geen wet of formele regeling. Wel zijn er maatregelen in dit protocol opgenomen die
(ook) een juridische grondslag hebben. In de kinderopvang gelden de kwaliteit eisen zoals
opgenomen in de Wet kinderopvang.

Algemene maatregelen:
De kinderopvang (KDV en BSO) is vanaf 16 december 2020 t/m 5 februari 2021 alleen geopend voor
het bieden van noodopvang aan kinderen van ouders die werken in een cruciale beroepsgroep en
kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
De laatste versie van de richtlijnen van het RIVM is het uitgangspunt van alle maatregelen, aangepast
voor de kinderopvangsetting. De volgende algemene maatregelen zijn van kracht en nemen wij in
acht.
1. Afstand houden.
▪ Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
▪ Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
▪ Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaar worden.
▪ Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
▪ Ouders moeten bij het halen van de BSO-kinderen zich houden aan de maatregelen die
de school heeft getroffen.
2. Hygiënevoorschriften.
▪ Iedereen was zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep
gedurende ten minste 20 seconden.
▪ Gebruik papieren handdoekjes.
▪ Geen handen schudden.
▪ Hoesten/niezen in de elleboog.
▪ Niet aan je gezicht zitten.
▪ Maak extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van maken ne
de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots).
De locatieverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze
hygiënemaatregelen. Voor meer inforamtie zie de LCHV richtlijn: Hygiënerichtlijn voor
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM.
Maak je handen schoon met water en zeep. Zo kun je ziektwekkers verwijderen.
Handenwassen werkt het beste bij de preventie van besmetting. Wees terughoudend met het
gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door
inname van deze middelen.
3. Besmetting op locatie
In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie
wordt de GGD afdeling infectieziektebestrijding geïnformeerd. Als uit de test van de GGD
blijkt dat er drie of meer besmettingen zijn, dan pakt de GGD de regie in de te nemen
bijzondere maatregelen op e locatie en de communicatie naar ouders en medewerkers. Zie
ook: Handreiking uitbraakonderzoek COVID-19 op kindercentra en basisscholen | LCI
richtlijnen (rivm.nl)

Maatregelen voor kinderen:
1. Kinderen wel naar de opvang:
Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of
keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar de kinderopvang, behalve:
▪ Als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden
Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van
reuk en/of smaak;
▪ Als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
▪ Als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook
koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve
testuitslag.
‘Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een
van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Als de algemene maatregelen bij
COVID-19 worden aangehouden, worden deze kinderen echter vaak en bij herhaling geweerd
van kinderdagverblijf of school. Dit is niet wenselijk met het oog op de ontwikkeling van de
kinderen en het werkverzuim van de ouders. Kinderen t/m groep 8 met alleen
verkoudheidsklachten mogen naar de opvang en school, maar moeten thuisblijven bij
verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest gaan
worden en/of in afwachting van het testresultaat.
NB. Dit geldt ook voor de huidige noodopvang op kinderopvang in het kader van de op 15
december ingestelde lockdown.
Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: Kinderen, school en COVID-19 | RIVM.
Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen: Handreiking bij
neusverkouden kinderen | LCI richtlijnen (rivm.nl).
Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang mag, kan je gebruik maken
van de beslisboom. Zie Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang /
school? (boink.info). De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM
heeft de beslisboom gecontroleerd en akkoord bevonden.
Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit past bij de
gebruikelijke klachten, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang.
Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten
voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking
opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie Handreiking bij
neusverkouden kinderen | LCI richtlijnen (rivm.nl).
2. Thuisblijfregels voor kinderen:
In de volgende gevallen moet een kind thuisblijven:
▪ Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en
naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
▪ Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38
graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.
▪ Als iemand in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID-19, of als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
▪ Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve
testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen
leidend. Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het
laatste risicocontact met de besmette huidgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie
(dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). Als
de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan mogen alle overige
huisgenoten (dus ook kinderen) als zij zelf geen klachten hebben zich vanaf de 5e dag na
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▪

het laatste risicocontact met de besmette huidgenoot alten testen op COVID-19. Als de
testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te
worden. Het is van belang om ook daarna alert blijven op klachten en om opnieuw te
testen als zich toch klachten ontwikkelen. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten
kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nader de huisgenoot met COVID-19
uit isolatie mag.
Kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies
vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in
quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar
oranje of rood.

3. Testbeleid kinderen:
Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij
COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend
is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:
▪ de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus,
neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts
en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
▪ het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona,
▪ er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
▪ het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Zie voor het testbeleid: Testen | RIVM

Maatregelen voor ouders:
De houden kan een aantal maatregelen nemen die door de ouders in ach moeten worden genomen.
1. Organisatie van breng- en haalmomenten.
De breng- en haalmomenten zijn zo georganiseerd dat 1,5 meter afstand gehouden wordt
tussen volwassenen. De uitgewerkte maatregelen staan verder per locatie beschreven.
2. Tijdsduur.
Breng- en haalmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan via telefoon of mail.
3. Eén ouder.
Kinderen mogen gebracht en gehaald worden door één volwassene. Ook kinderen die geen
gebruik maken van onze opvang mogen niet mee tijdens het brengen/halen.
4. Ouders niet naar de opvang.
Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde
klachten en/of wacht op de testuitslag. De ouder moet dan thuisblijven. Ouders die
terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het
coronavirus, gaan bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als het reisadvies
tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Ouders mogen hun kinderen tijden hun eigen
10 dagen thuisquarantaine niet brengen en halen.
5. Gebruik mondneuskapje door ouders.
Voor alle externen, en dus ook voor ouders, geldt het dringende advies een mondneusmasker
te dragen wanneer zij de locatie betreden.

Maatregelen voor medewerkers
1. Testbeleid
Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om (milde)
klachten als:
▪ Hoesten;
▪ Neusverkoudheid;
▪ Loopneus;

▪ Niezen;
▪ Keelpijn
▪ Verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
▪ Plotseling verlies van reuk of smaak.
Je hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; je kunt rechtstreeks een
afspraak maken bij de GGD. Een ondernemer kan ook zelf voor zijn medewerkers (snel)testen
inkopen. Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.
Testuitslag:
Negatief: Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming
van algemene hygiënemaatregelen.
Positief: Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de
medeweker weer aan het werk.
Als een personeelslid zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft het
personeelslid in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Ook de huisgenoten en
nauwe contacten gaan in quarantaine. Als het personeelslid na 5 dagen nog klachtenvrij is,
mag zij uit isolatie en wordt ook de quarantaine voor huisgenoten/nauwe contacten
opgeheven. Als het personeelslid binnen 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze
persoon langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine blijven
tot 10 dagen na het laatste risicocontact.
Niet testen:
In het geval dat een medewerker (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend arts) besluit om
niet getest te worden, mag de medewerker weer aan het werk als hij/zij tenminste 24 uur
klachtenvrij is.
2. Huisgenoten met klachten:
Als iemand in het huishouden van het personeelslid naast milde coronaklachten ook koorts
(38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid thuis.
Als de testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten
heeft, mag het personeelslid weer naar het werk.
Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve
testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend.
Personeelsleden moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste
risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil
zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).
Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de
huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste
risicovolle contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan
hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om
ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten
ontwikkelen.
Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden in quarantaine blijven tot en
met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.
3. Risicogroepen:
Personeelsleden die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen
(risicogroep is conform de RIVM lijst, zie COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl), kunnen niet
worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan
besloten worden om andere werkzaamheden te doen;
1. Vanuit thuis of
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2. (elders) op de locatie of
3. Om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van
1,5 meter afstand tot volwassenen en kinderen en op hygiëne.
4.

Zwangere:
Personeelsleden die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, voeren
vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5
meter afstand van anderen (zowel kinderen (4 tot 13 jaar) als volwassenen) te houden. De
werknemer gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar. Deze preventieve
maatregel geldt niet (meer) voor zwangere werknemers die kinderen opvangen in de leeftijd
van 0 tot 4 jaar, binnen de 1,5 meter.

5.

Reisadvies:
Voor personeelsleden die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rood reisadvies
vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in
quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of
rood.

6.

Gebruik mondneuskapje:
Personeelsleden die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje dragen een mondkapje.
Tijdens de opvang op de locatie wordt het dragen van een mondneuskapje afgeraden.

7.

Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder:
Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een personeelslid
in contact is geweest met een besmette persoon, gaat het personeelslid in quarantaine. Het
personeelslid kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle
contact met de besmette persoon. Ook als het personeelslid geen klachten heeft. Is de uitslag
negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is
belang om ook daarna alert te blijven op klachten om opnieuw te testen als zich toch klachten
ontwikkelen.

KINDEROPVANG (KO)
Hoe te handelen (algemeen)?
▪ Tijdens het halen en brengen, geldt dat er 1 ouder is toegestaan. Broertjes en/of zusjes, die
niet op dezelfde locatie van Eigenwijs Kinderopvang zitten, mogen niet mee met het halen
en/of brengen.
▪ Kinderen die zelfstandig kunnen lopen, kunnen zelf naar de groepsleidster lopen.
▪ Het achterlaten van buggy’s, kinderwagen(s) en maxi-cosi(s) is niet gewenst.
▪ Kinderen mogen geen eigen speelgoed meenemen naar de opvang. Een uitzondering hierop
is natuurlijk de eigen speen en/of knuffel voor in bed.
▪ Dringend advies aan ouders om een mondneuskapje te dragen, wanneer zij de locatie
betreden.
▪ Wanneer een ouder met zijn kind(eren) bij Eigenwijs Kinderopvang komt, zijn er binnen
instructiestrepen op de grond aanwezig, om ouders te herinneren aan de gewenste afstand
van 1,5 meter tussen leidster-ouder en ouders onderling.
Hoe verloopt het op de locatie Prickwaert?
Brengen
▪ De ouders gebruiken hun druppel om binnen te komen. Zij letten er op, dat er maximaal
twee ouder tegelijk in de hal mogen zijn.
▪ In de gang doen de ouders de jas en schoenen van het kind uit. De jas, tas en schoenen
worden op de gebruikelijke manier opgeborgen.
▪ Voordat de ouder en kind de groep opgaan, desinfecteren zij eerst hun eigen handen.
▪ De ouder komt binnen op de groep tot het aangegeven kruis op de grond.
▪ Door de huidige maatregelen, mogen wij de kind(eren) niet direct van ouders overnemen.
Voor baby’s staat er een wipstoel op de groep. Hierin kunnen ouders hun kind kort
neerleggen. De groepsleidster zal het kind zo snel mogelijk daaruit halen zodra de afstand
tussen ouder en groepleidster 1,5 meter is.
▪ Kinderen die zelfstandig kunnen lopen, mogen de groep op.
▪ Daarna kan de overdracht plaatsvinden.
▪ De ouder neemt afscheid van het kind en loopt weer naar buiten.
▪ Op het moment dat de ouder en het kind weg zijn, kan de volgende ouder naar binnen.
Halen
Bij het halen van de kind(eren) gelden in principe dezelfde regels als bij het brengen maar dan,
vanzelfsprekend in omgekeerde volgorde.
Hoe verloopt het op de locatie Deltalaan?
Brengen
▪ De ouder met het kind belt aan en wachten voor de voordeur. Buiten op de grond staan
veiligheidsstrepen op 1,5 meter van elkaar, als eventuele wachtrij. Wij laten maximaal 1
ouder in de hal toe.
▪ In de hal doet de ouder de jas en schoenen van het kind uit. De jas, tas en schoenen worden
op de gebruikelijke manier opgeborgen.
▪ Voordat de ouder hun kind overdraagt, desinfecteren zij eerst hun eigen handen.
▪ De ouder klopt op de deur en gaat op het aangegeven kruis in de hal staan.
▪ Door de huidige maatregelen, mogen wij de kind(eren) niet direct van ouders overnemen.
Voor baby’s staat er een wipstoel in de gang. Hierin kunnen ouders hun kind kort neerleggen.

Sliedrecht, september 2020

▪
▪
▪
▪
▪

De groepsleidster zal het kind zo snel mogelijk daaruit halen zodra de afstand tussen ouder
en groepsleidster 1,5 meter is.
Daarna kan de overdracht plaatsvinden.
Kinderen die zelfstandig kunnen lopen, mogen de groep op.
Ouder neemt afscheid van het kind en loopt weer naar buiten.
De leidster kan de baby uit de wipper halen en mee naar de groep nemen.
Op het moment dat de hal weer leeg is, kan de volgende ouder naar binnen.

Halen
Bij het halen van de kind(eren) gelden in principe dezelfde regels als bij het brengen maar dan,
vanzelfsprekend in omgekeerde volgorde.
Hoe verloopt het op de locatie Vivaldilaan?
Brengen
▪ De ouder met het kind belt aan en wacht voor de voordeur.
▪ In de hal dienen ouders hun handen te desinfecteren.
▪ Op de grond in de hal staan ook veiligheidsstrepen waar u kunt wachten.
▪ We laten maximaal 2 ouders toe in de gang.
▪ In de gang doet de ouder de jas en schoenen uit. De jas, tas en schoenen worden op de
gebruikelijke manier opgeborgen.
▪ De ouder klopt op de deur en gaat op het aangegeven kruis in de hal staan.
▪ Door de huidige maatregelen, mogen wij de kind(eren) niet direct van ouders overnemen.
Voor baby’s staat er een wipstoel in de gang. Hierin kunnen ouders hun kind kort neerleggen.
De groepsleidster zal het kind zo snel mogelijk daaruit halen zodra de afstand tussen ouder
en groepsleidster 1,5 meter is.
▪ Daarna kan de overdracht plaatsvinden.
▪ Kinderen die zelfstandig kunnen lopen, mogen de groep op.
▪ Ouder neemt afscheid van het kind en loopt weer naar buiten.
▪ De leidster kan de baby uit de wipper halen en mee naar de groep nemen.
▪ Op het moment dat de overdracht klaar is, kan met de volgende ouder de overdracht
plaatsvinden.
Halen
Bij het halen van de kind(eren) gelden in principe dezelfde regels als bij het brengen maar dan,
vanzelfsprekend in omgekeerde volgorde.
Huidig dagritme
Indien ouders een wijziging in het dagritme van hun kind(eren) of iets anders willen melden, kan dat
per e-mail aan de groepsmail. Op deze manier zijn wij op de hoogte en kunnen de overdrachten bij
de deur kort blijven.
Personeelstoilet
Het personeelstoilet is alleen voor gebruik eigen personeel. Ouders mogen hiervan geen gebruik
maken.

PEUTEROPVANG (PO)
Hoe verloopt het op de locatie Deltalaan?
Brengen
▪ Ouder en kind wachten op het plein van de kinderopvang (daarbij rekening houdend met de
afstand van 1,5 meter). Wij verzoeken ouders om 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn
(08:25 uur en 12:55 uur).
▪ Om 08:30 uur en om 13:00 uur zal de leidster de deur van het lokaal open doen en kunnen
de kinderen naar binnen.

Halen
Aan het einde van Peuteropvang komt de leidster met de kinderen naar buiten. Wij vragen ouders
ongeveer 5 minuten voor het einde van de peuteropvang op het kinderopvangplein aanwezig te zijn
(11:40 uur en 15:10 uur). Uiteraard weer op 1,5 meter afstand.
Hoe verloopt het op de locatie Vivaldilaan?
Brengen
▪ Ouder en kind wachten op het plein van de kinderopvang (daarbij rekening houdend met de
afstand van 1,5 meter). Wij verzoeken ouders om 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn
(08:25 uur en 12:55 uur).
▪ Om 08:30 uur en om 13:00 uur zal de leidster de kinderen op het plein op komen halen. Met
gebruikmaking van het veiligheidskoord gaan de kinderen met de leidster naar binnen.
Halen
Aan het einde van peuteropvang komt de leidster met de kinderen weer naar het plein waar de
ouders staan te wachten. Wij vragen ouders ongeveer 5 minuten voor het einde van de
peuteropvang op het kinderopvangplein aanwezig te zijn (11:40 uur en 15:10 uur). Uiteraard weer op
1,5 meter afstand.
Hoe verloopt het op de locatie Prins Willem Alexanderschool?
Brengen
▪ Ouder en kind wachten op het schoolplein in het vak met de letters PO (daarbij rekening
houdend met de afstand van 1,5 meter). Wij verzoeken ouders om 5 minuten voor aanvang
aanwezig te zijn (08:25 uur en 12:55 uur).
▪ Om 08:30 uur en om 13:00 uur zal de leidster de kinderen op het plein op komen halen. Met
gebruikmaking van het veiligheidskoord gaan de kinderen met de leidster naar binnen.
Halen
Aan het einde van peuteropvang komt de leidster met de kinderen weer naar het plein waar de
ouders staan te wachten. Wij vragen ouders ongeveer 5 minuten voor het einde van de
peuteropvang op het schoolplein aanwezig te zijn (11:40 uur en 15:10 uur). Uiteraard weer op 1,5
meter afstand.
Bij mooi weer spelen de kinderen al buiten op het buitenplein.
Hoe verloopt het op de locatie Oranje Nassauschool?
Brengen
▪ Ouder en kind wachten op de gebruikelijke plaats in de C.M. van Reesstraat (daarbij rekening
houdend met de afstand van 1,5 meter). Wij verzoeken ouders om 5 minuten voor aanvang
aanwezig te zijn (08:25 uur en 12:10 uur)
▪ Om 08:30 uur en om 12:15 uur zal de leidster de kinderen buiten op komen halen. Met
gebruikmaking van het veiligheidskoord gaan de kinderen met de leidster naar binnen. De
leidster zal links van de ingang gaan staan.
Halen
Aan het einde van peuteropvang komt de leidster met de kinderen weer naar buiten. Ouders staan
weer op de gebruikelijke plaats te wachten op hun kind. Wij vragen ouders ongeveer 5 minuten voor
het einde van de peuteropvang op het schoolplein aanwezig te zijn (11:35 uur en 14:20 uur).
Uiteraard weer op 1,5 meter afstand.
Overige informatie:
▪ In de scholen waarin onze Peuteropvang locaties gevestigd zijn, zijn ouders niet toegestaan.
▪ Ouders dienen niet alleen 1,5 meter afstand van andere ouders maar ook van de groepleidster te
houden.

BUITENSCHOOLSE OPVANG ( BSO )
Hoe verloopt het op de locatie Deltalaan?
Brengen (VSO)
▪ De ouder en kind lopen naar de deur van het BSO lokaal.
▪ De ouder klopt op de deur en wacht totdat de leidster de deur opent.
▪ Een korte overdracht kan plaatsvinden.
▪ Wanneer er een andere ouder aanwezig is, dient een wachtende ouder op gepaste afstand
van andere volwassenen te wachten, totdat de eerdere ouder weer weg is.
Halen (NSO)
Bij het halen van kind(eren) gelden in principe dezelfde regels als bij het brengen maar dan,
vanzelfsprekend in omgekeerde volgorde.
Hoe verloopt het op de locatie Prins Willem Alexanderschool?
Brengen
▪ Wanneer ouders hun kind komen brengen op de opvang bij de PWA, dienen zij gebruik te
maken van de BSO bel. De BSO bel is te vinden bij de hoofdingang van de school.
▪ Wanneer ouders op de bel drukken dienen zij op de stoep, direct bij de voordeur, te wachten
tot er een leidster naar de deur komt om hem open te doen.
▪ De groepsleidsters doen een korte overdracht en het kind mag dan naar binnen. Wanneer
het kind in het schoolgebouw is, dient de ouder zo snel mogelijk het schoolplein weer te
verlaten, zodat er ruimte gemaakt kan worden voor andere ouders.
▪ Wanneer er een ouder bij de deur staat te wachten, dient een wachtende ouder op gepaste
afstand van andere volwassenen te wachten, totdat de ouder bij de deur klaar is met de
overdracht.
Halen
Bij het halen van de kind(eren) gelden in principe dezelfde regels als bij het brengen maar dan,
vanzelfsprekend in omgekeerde volgorde.
Hoe verloopt het op de locatie Vivaldilaan?
Brengen (VSO)
▪ Ouder en kind lopen via de aangegeven route over het kinderopvangplein naar de deur van
de BSO ruimte.
▪ De ouder klopt op de deur en wacht totdat de leidster de deur opent.
▪ Een korte overdracht kan plaatsvinden.
▪ Wanneer er een ouder bij de deur staat te wachten, dient een wachtende ouder op gepaste
afstand van andere volwassenen te wachten, totdat de ouder bij de deur klaar is met de
overdracht.
Halen (NSO)
Bij het halen van de kind(eren) gelden in principe dezelfde regels als bij het brengen maar dan,
vanzelfsprekend in omgekeerde volgorde.
Overige informatie
▪ In de scholen waarin onze buitenschoolse opvanglocaties gevestigd zijn, zijn ouders niet
toegestaan.
▪ Ouders dienen niet alleen 1,5 meter afstand van andere ouders maar ook van de
groepsleidster te houden.
▪ De leidster zullen, bij binnenkomst, samen met de kinderen de handen wassen.

