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1

Inleiding

Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en
FNV in samenspraak met SZW.
Het 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.
De Grabbelton houdt zich aan de Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus die
door de Rijksoverheid zijn vastgesteld. Om verspreiding van het corona virus te
beperken, hanteren wij een aangepaste werkwijze. Deze wordt in dit document
beschreven.
Tijdens de corona-crisis hanteren wij het protocol voor de kinderopvang van de
Rijksoverheid. Dit is het belangrijkste onderdeel van ons de Grabbelton-protocol. Je vindt
dit protocol op www.veranderingenkinderopvang.nl.
Bij ontwikkelingen wordt dit protocol door de overheid aangepast. Check voor de meest
actuele maatregelen in de kinderopvang daarom altijd het protocol van de
Rijksoverheid. Hierin staat onder andere beschreven wanneer kinderen naar de opvang
mogen.
Check bij twijfel altijd de beslisboom om te bepalen of een kind naar de opvang kan
komen. De belangrijkste situaties wanneer kinderen niet naar de opvang mogen:
 Als zij in quarantaine zitten of als een huisgenoot ziek is en koorts heeft (en geen
negatieve testuitslag heeft).
 Basisschoolkinderen mogen niet naar de BSO als zij verkoudheidsklachten hebben
zoals loopneus, neusverkoudheid, snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit),
niezen, kuchen, meer dan incidenteel hoesten en/of keelpijn.
 Kinderen onder de 4 jaar mogen niet naar de dagopvang/ peuterspeelzaal als ze
naast verkoudheidsklachten ook koorts hebben en/of als ze (niet nauw) contact
hebben gehad met iemand die corona heeft.
Alleen als iedereen zich aan deze maatregelen houdt, kunnen we voorkomen dat er
besmetting op de opvang plaatsvindt en we een groep geen opvang kunnen bieden
omdat deze dan in quarantaine moet.
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Het RIVM heeft een Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM
opgesteld waarin de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT
en het RIVM voor kinderopvang en onderwijs om de verspreiding van COVID-19
zoveel mogelijk te voorkomen worden gebundeld.

Daarnaast heeft de Grabbeltoon in overleg met de GGD een stappenplan opgesteld hoe
we handelen in het geval van een coronabesmetting of uitbraak op een van onze locatie.
Deze is afgestemd op het geldende test- en quarantainebeleid.
In dit document maken we de vertaling van het overheidsprotocol naar de werkwijze op
onze locaties. Indien er wijzigingen worden doorgevoerd in het protocol van de
Rijksoverheid informeren we onze medewerkers daarover en indien nodig passen we ook
dit De Grabbelton het corona protocol aan.
Aangezien wij gebruik maken van één protocol voor de verschillende opvangsoorten zijn
in dit document de maatregelen voor de leeftijdsgroep 0-4 jaar (dagopvang en
peuteropvang) en 4-12 jaar (BSO en VSO) opgenomen. Wanneer er maatregelen specifiek
voor één doelgroep zijn bedoeld, staat dit er bij genoemd.
Dit protocol geldt voor alle medewerkers en ouders van de Grabbelton in de periode dat
extra maatregelen in het kader van de corona-epidemie van kracht zijn. Wij vragen alle
medewerkers, ouders en bezoekers van de locaties van de Grabbelton onze richtlijnen
zoals genoemd in dit document te volgen.
Waar vind ik informatie van De Grabbelton
Ouders en medewerkers vinden de meest recente versie van het Grabbelton corona
protocol in het ouderportaal. Als er bijzonderheden spelen, sturen we ouders via het
ouderportaal een extra nieuwsbericht. Deze extra nieuwsberichten zijn terug te vinden in
het ouderportaal onder ‘mededelingen’. Op onze website staat de belangrijkste
informatie samengevat op onze FAQ.
Actuele informatie en adviezen over het corona virus is te vinden op de website van het
RIVM
Kwaliteitseisen Kinderopvang
We volgen zoveel mogelijk de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang tijdens de
corona-crisis.
Ons bestaand beleid en werkinstructies zijn een uitwerking daarvan en blijven van kracht.
Alle aanvullende richtlijnen worden omschreven in dit document.
GGD-GOHR heeft een aantal coulance richtlijnen opgesteld voor situaties van overmacht.
De locatiemanager van de locatie is verantwoordelijk voor het afwegen van situaties
waarbij het door overmacht niet mogelijk is ons aan de wet- en regelgeving te houden en
is bevoegd hierin een beslissing te nemen.
Corona protocol
april 2021

2

Heropening BSO 19 april 2021

Vanaf maandag 19 april gaan onze BSO locaties weer volledig open met in achtneming
van de aanvullende maatregelen die in dit protocol worden beschreven. Voor de BSO
voeren we een aantal extra aanpassingen door om het mixen van verschillende groepen
kinderen zoveel mogelijk te beperken, zoals door de overheid wordt geadviseerd.
Hiermee neemt de kans op besmettingen af en zijn de gevolgen t.a.v. quarantaines als
gevolg van het bron- en contactonderzoek kleiner wanneer er toch een positieve
testuitslag is. Omdat de situatie op onze locaties van elkaar verschilt, bepalen we per
locatie wat er mogelijk is. In dit hoofdstuk is opgenomen welke aanvullende maatregelen
er op onze locatie worden getroffen voor een veilige heropening.
2.1

Groepsindeling

De kinderen worden in de eigen BSO groepen opgevangen.
Wanneer er een corona besmetting is bij de BSO of op school zullen we direct contact
hebben met elkaar wat dit betekent voor de groepen/kinderen die in quarantaine
moeten.
2.2

Ophalen van school

De kinderen worden op de vaste, afgesproken ophaalplek, opgehaald uit school.
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3

Samenwerking met ouders

Een groot onderdeel van de kinderopvang is de samenwerking en het contact met
ouders. Door het coronavirus is het belangrijk om een aantal aanvullende afspraken te
hebben ten aanzien van samenwerking en contact met ouders.
3.1

Aan-/ afmelden

Het aan- en afmelden van kinderen voor de opvang gebeurt weer op de reguliere manier,
namelijk via het Ouderportaal. Komt een kind i.v.m. Corona niet naar de opvang dan
ontvangen we daarover ook graag telefonisch bericht.
3.2

Brengen en halen

Het brengen en halen van de kinderen bij de opvang is een kwetsbaar moment waarbij
het risico op verspreiding groot is. Daarom hanteren wij de volgende afspraken:
 Het brengen en halen gebeurt snel en efficiënt, met aandacht voor het
welbevinden van de kinderen. We spreken ouders erop aan als zij moeite hebben
met het volgen van de richtlijnen.
 Wij beperken het aantal volwassenen die het pand mogen betreden. Waar
mogelijk blijven ouders buiten, waar zij voldoende afstand houden van anderen.
Wij vragen het halen en brengen door één volwassene te doen om het aantal
mensen in en om de opvanglocatie te beperken.
 Ouders dienen binnen en buiten een mondkapje te dragen en de handen (bij
binnenkomst) te desinfecteren. Hiervoor staat op elke locatie een desinfectiepaal.
Medewerkers dragen alleen mondkapjes wanneer zij persoonlijk contact hebben
met ouders of zich in de verkeersruimtes bevinden, niet in de omgang met de
kinderen op de groep.
 Ouders met corona gerelateerde klachten mogen het pand niet betreden en/of
kinderen ophalen.
 Ouder en pedagogisch medewerker houden altijd 1,5m afstand van elkaar.
o Baby’s worden door ouder in een maxi cosi of kinderwagen geplaatst
waarna de pedagogisch medewerker het kind overneemt, terwijl de 1,5m
afstand wordt behouden.
o Oudere kinderen lopen zelf naar de pedagogisch medewerkers toe.
 Pedagogisch medewerkers zorgen voor voldoende emotionele ondersteuning van
de kinderen door te benoemen wat er gebeurt, emoties te benoemen en
aandacht te geven aan de signalen die de kinderen afgeven.
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Brengen en halen
Er zijn per locatie specifieke afspraken gemaakt voor het brengen en halen. Deze zijn
opgenomen in het corona-locatieplan.
Vso en bso
De ouder blijft buiten het hek, net als bij school. De ouder belt dat het kind er aan komt
en de pm-er ontvangt het kind. Bij ophalen belt de ouder dat hij bij het hek staat en de
pm-er stuurt het kind naar de ouder.
BSO: Brengen en halen in de vakanties
Wanneer de ouder meerdere kinderen moet brengen/halen dan brengt de ouder eerst
het kind naar de bso, dan het jongere kind naar de dagopvang. Bij het halen andersom
zodat het bso kind niet mee naar binnen gaat bij de dagopvang.
Het brengen/halen verloopt verder hetzelfde als tijdens de schoolweken.
3.3

Overdracht ouders

Ouders geven een overdracht via het Ouderportaal aan de opvang. Zijn er zaken die ze
willen overleggen, dan bellen ze voordat het kind naar de opvang komt.
Als een kind bij het ophalen vanuit de BSO zelfstandig naar buiten gaat, houdt de
pedagogisch medewerker zicht op de ouder of wordt er via de telefoon contact
gehouden tot het kind bij de ouder is (4-8 jaar in ieder geval). Het Ouderportaal wordt
ingezet ter ondersteuning van de overdracht (bij baby’s worden bijvoorbeeld hierin de
eet- en slaapmomenten genoteerd).
Als er bijzondere zaken spelen kan er een telefonische afspraak worden ingepland voor
een uitgebreider oudergesprek.
3.4

Oudergesprekken

Kennismakingsgesprekken en oudergesprekken worden zoveel mogelijk op afstand
gedaan of uitgesteld. Oudergesprekken kunnen plaatsvinden via een video-belafspraak
of telefonische afspraak. Nieuwe ouders die een rondleiding willen, kunnen dit voor
maximaal één ouder aanvragen.
Op het moment dat er op locatie aanvullende maatregelen zijn genomen (ruimtes die
corona-proof zijn) zouden afspraken, bij uitzondering, ook persoonlijk plaats kunnen
vinden. Uitgangspunt is dat we zo min mogelijk mensen op onze locaties willen laten
rond lopen zodat wij goede opvang voor de kinderen kunnen blijven bieden.
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3.5

Extra- en ruildagen

In verband met het mogelijk uitvallen van personeel en de indeling om groepen zoveel
mogelijk gescheiden te houden, geven we voor onbepaalde tijd géén mogelijkheid tot
het aanvragen van ruildagen en extra dagen.
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4
4.1

Opvang kinderen
Aanwezigheid kinderen

We gaan uit van een reguliere beroepskracht- kind ratio volgens de Wet Kinderopvang.
Kinderen worden via het Ouderportaal of de ouderapp aan- en afgemeld.
4.2

Begeleiding

We zorgen zoveel mogelijk voor de vaste medewerkers van de kinderen op de groep of
locatie. Waar dit niet mogelijk is (omdat de medewerker ziek is of hij/zij of een gezinslid
onder de risicogroep valt) wordt dit zoveel mogelijk opgevangen door vaste
invalkrachten. Medewerkers met Covid-19 gerelateerde klachten worden in overleg met
de GGD getest. Wanneer de test negatief is, mag de medewerker weer aan het werk.
4.3

Contact tussen kinderen onderling

We hanteren vaste groepen en deze groepen worden onderling gescheiden zodat
wisselende kindcontacten wordt vermeden. Ten behoeve van het welbevinden van het
kind kunnen we bij hoge uitzondering besluiten om groepen samen te voegen. Dit is
bijvoorbeeld het geval als een groep uit 1 kind bestaat waardoor het niet met andere
kinderen kan spelen.
Het contact tussen kinderen onderling binnen een groep kunnen niet verbieden noch
bewerkstellen. Echter kunnen we het contact tussen kinderen wel beperken door een
aantal handelingswijzen en regels:
 We leggen BSO-kinderen op speelse wijze uit wat er aan de hand is.
 We bieden geen activiteiten aan waarbij we dicht bij elkaar aanwezig zijn. Dit
betekent niet dat er geen activiteiten voor de sociale ontwikkeling aangeboden
dienen te worden.
 We bieden activiteiten aan waarbij 1,5m van elkaar spelen wordt gestimuleerd.
Denk bijvoorbeeld aan een bal overrollen, een dansspel op de plaats etc.
Bij de dagopvang mag er maximaal één groep in de speelhal spelen en één groep buiten
zijn.
Bij de BSO is er per groep een deel van de buitenruimte beschikbaar. We volgen hierbij
het schema van school.
Ruimtes die gebruikt kunnen worden om te splitsen:
Dagopvang: buitenruimte, speelhal
BSO: buitenruimten, leerplein, speelzaal, centrale hal, ruimtes van school, technieklokaal
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4.4

Buitenspelen

Het buitenspelen gebeurt in shifts zodat er niet te veel kinderen en volwassenen
tegelijkertijd buiten zijn. Het contact tussen groepen kinderen onderling wordt op deze
manier geminimaliseerd. We zorgen ervoor dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen
buiten te spelen gedurende de dag.
4.5

Gebruik algemene ruimtes

De kinderen blijven zo veel mogelijk op de eigen groep. We zorgen ervoor dat kinderen
van verschillende groepen onderling zo min mogelijk fysiek contact hebben met elkaar.
We hanteren op dit moment geen open deuren beleid!
Er worden afspraken gemaakt over hoe eventueel andere delen van de opvang gebruikt
kunnen worden door de kinderen (speelhal, centrale ruimtes). Bij voorkeur maakt slechts
één groep per dagdeel gebruik van een andere ruimte dan de eigen groepsruimte zodat
het besmettingsrisico via oppervlakte wordt geminimaliseerd.
Om contact tussen kinderen van verschillende groepen te minimaliseren wordt voor het
gebruik van de gezamenlijke ruimtes zoals toiletten maatregelen getroffen.
Toiletten bij de BSO
Iedere groep gebruikt een eigen toiletruimte. Voor de kinderen is duidelijk zichtbaar
welke toiletruimte dit is.
4.6

Vervoerservice BSO

Tot aan de zomervakantie zullen we geen zwemlesservice en hockeyservice aanbieden.
Dit om het aantal reisbewegingen en het aantal ‘kruisbesmettingen’ zoveel mogelijk te
voorkomen.
Bij het vervoer hanteren we op dit moment de volgende maatregelen:
 Kinderen van dezelfde groep kunnen naast elkaar vervoerd worden in de bus
 Kinderen van dezelfde locatie maar andere groep, worden zoveel mogelijk met
afstand van elkaar in de bus gezet.
 Kinderen van verschillende BSO’s worden niet samen in de bus vervoerd.
 De regels voor gezondheidsklachten gelden net als bij school en opvang ook voor
het vervoer
 Degene die de kinderen vervoert, draagt een mondkapje tijdens het vervoer van
kinderen.
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4.7

Uitstapjes

Tijdens de vakantieperiode kunnen (kleine) uitstapjes worden gedaan, in de directe
omgeving en in de buitenlucht in kleine groepjes. Deze uitstapjes worden vooraf
besproken met de locatiemanager. Er wordt expliciet nagedacht over hoe de
maatregelen zoals deze gelden tijdens de corona-crisis gehandhaafd kunnen worden
tijdens het uitstapje. Een aantal richtlijnen:
- We doen vooral uitstapjes met de oudere kinderen, de jongere kinderen kunnen
dan gebruik maken van de buitenruimte op de locatie voor leuke activiteiten
- We vermijden plekken waar we kunnen verwachten dat het druk wordt
- 1,5 meter tussen kinderen en volwassenen die zij tegenkomen onderweg blijft
gehandhaafd
- We gaan er bij voorkeur lopend naar toe.
4.8

Stagiaires

Binnen de maatregelen bieden we stagiaires waar mogelijk de ruimte om hun stage in
aangepaste vorm uit te voeren. Hierbij bekijken we per situatie hoe we ervoor kunnen
zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen aanwezig zijn.
4.9

Aanpassingen bij dreigend personeelstekort

Door testen of ziekte kan het helaas gebeuren dat er een andere pedagogisch
medewerker op de groep van het kind staat. Uiteraard proberen we dit te voorkomen en
waar mogelijk ruilen de eigen pedagogisch medewerkers van de groepen hun dagen
onderling.
We sluiten niet uit dat we in de nabije toekomst niet meer voldoende gekwalificeerd
personeel beschikbaar hebben. Wanneer dit gebeurt, zullen we de ouders mogelijk
moeten vragen je kind op te komen halen/thuis te houden. Welke kinderen dit betreft
zal per situatie, dag en groep verschillen. Omdat de ene ouder beter thuis kan werken
dan de ander, zullen we daarbij ook een beroep doen op ieders medewerking. Mocht dat
niet voldoende blijken dan kunnen we overschakelen naar een noodprotocol, waarbij we
mogelijk gaan prioriteren. Dan krijgen ouders met cruciale beroepen die werkzaam zijn in
vitale processen voorrang.
In geval van nood zullen we ook stagiaires inzetten in plaats van beroepskrachten. Dit
doen we alleen als we kwaliteit en (emotionele) veiligheid kunnen blijven bieden.
Uiteraard zullen we de ouders daar waar mogelijk altijd van te voren inlichten, zodat
ouders zelf kunnen beslissen of zij hun kind wel of niet naar de opvang brengen op dat
moment.
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5

Richtlijnen hygiëne

5.1

Hygiënemaatregelen

In de kinderopvang zijn we gewend de maatregelen te volgen van het RIVM. Zeker in
corona-tijd volgen wij deze maatregelen strikt op:
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso. Het aanleren van goede manieren
aan kinderen wat betreft hygiëne is altijd een aandachtspunt. Aangezien er nu
aangepaste afspraken gelden, wordt hier extra aandacht aan besteed waarbij (naar
leeftijd) een passende manier wordt gezocht.
Volwassenen en kinderen wassen vaker en grondiger hun handen. Voor ouders en
kinderen geldt dat zij bij binnenkomst de handen wassen. Volwassenen kunnen daarvoor
ook het desinfectiemiddel bij de deur gebruiken. Het desinfectiemiddel wordt bij
voorkeur niet door kinderen gebruikt om te voorkomen dat zij het middel binnen kunnen
krijgen. Kinderen wassen hun handen bij binnenkomst op de groep.
Overige aanvullende maatregelen:












Zowel medewerkers als kinderen kunnen een goede handhygiëne aanhouden.
Er wordt gezorgd voor water en zeep. Het wassen van handen wordt
gefaciliteerd: bij aankomst op opvang of school, na het buiten spelen, voor het
(klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of
plakkerige handen. Een alternatief voor handen wassen met water en zeep
kunnen reinigingsdoekjes voor de handen zijn.
Hygiënemaatregelen worden gecommuniceerd en we laten deze door iedereen
zo nauwkeurig mogelijk opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud
geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om
je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
We zorgen voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed
leren handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
We maken handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere
personen aanraken) en spelmateriaal meerdere keren per dag schoon met
schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
We zorgen dat medewerkers over een eigen eetgelegenheid/pauzeruimte/
toilet(ten)/etc. beschikken waar zij afstand kunnen houden van elkaar en
hygiënemaatregelen kunnen opvolgen.
We zorgen voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de
toiletten.
We maken na iedere werkdag de ruimtes goed schoon volgens het reguliere
schoonmaakprotocol.
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Speelgoed van de kinderen wordt dagelijks gereinigd. Daarnaast wordt het
speelgoed extra gereinigd wanneer het zichtbaar door het kind in de mond is
genomen.
Kinderen mogen geen eigen speelgoed meenemen naar de opvang. Alleen het
onmisbare knuffeltje of doekje voor slapen is toegestaan. Deze wordt zo veel
mogelijk alleen voor het slapen gebruikt en verder in het mandje van het kind
opgeborgen.
Op de locaties hangen verschillende posters waarin de hygiëne maatregelen
staan omschreven ter ondersteuning. We vragen alle medewerkers en bezoekers
van onze opvang zich aan de richtlijnen op de posters te houden .

Op de locatie is het volgen van de hygiënemaatregelen als volgt geborgd:
 Iedereen gebruikt zoveel mogelijk het keukenblok in de eigen groepsruimte
 De kinderen van de BSO aan de Papenvoort gebruiken wel de centrale keuken op
het leerplein
 De keuken in de centrale hal wordt zo min mogelijk gebruikt
 De toiletten worden dagelijks schoongemaakt
 Ieder kind eet fruit/groente uit een eigen bakje
 We gebruiken zoveel mogelijk papieren handdoeken i.p.v. textiel
 Theedoeken doen we na 1 dagdeel in de was en zo nodig vaker
 Vaatdoeken doen we na gebruik in de was
 Zeep gebruiken we uit de dispensers of uit pompjes
 Kinderen komen niet in centrale ruimtes zoals de keuken of het washok
 Na het insmeren van elk kind met zonnebrandcrème, wast de pedagogisch
medewerker de handen. Waar mogelijk smeren de kinderen zichzelf in
Iedere groep is verantwoordelijk voor het dagelijks reinigen van:
 het speelgoed, zeker op groepen waar speelgoed in de mond wordt gedaan
 alle horizontale oppervlakten
 de tafels en banken
 het keukenblok in de groepsruimte
 de commode, na iedere verschoning reinigen
 het toilet, na ieder gebruik reinigen
 ieder kind gebruikt eigen beddengoed
 dagelijks de vloer wissen
Daarnaast hebben wij een huishoudelijk medewerker die schoonmaakt tijdens de
openingstijden.
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5.2

Ventilatie

Om de kans op besmetting te verkleinen besteden we extra aandacht aan ventilatie. We
volgen de richtlijnen van het RIVM zoals beschreven op https://lci.rivm.nl/ventilatie-encovid-19. Daarnaast treffen we de volgende aanvullende maatregelen:
 We zorgen ervoor dat de ventilatie voldoet aan de regelgeving (Bouwbesluit)
en de geldende richtlijnen.



Ventilatiesystemen laten we in de hoogste stand draaien en zijn goed
onderhouden.



We zorgen voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of
via roosters of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen.





5.3

We zetten geregeld gedurende de dag ramen en deuren 10 minuten tegen elkaar
open, ook in de slaapkamers.
Ook bij gebruik van een airconditioning (met recirculatie tussen verschillende
ruimtes) worden ramen nog steeds regelmatig geopend worden in verband met
ventilatie.
We gebruiken alleen ventilatoren of mobiele airconditionings in
gemeenschappelijke ruimten als er geen andere verkoeling mogelijk is en we
proberen er daarbij voor te zorgen dat de luchtstroom van de ventilator niet
direct van de ene persoon naar de andere gaat.
Afstand personeel onderling

Medewerkers blijven in principe op de eigen groep. Als zij willen overleggen met
collega’s van andere groepen doen zij dat via de telefoon.
Pauze houden gebeurt op 1,5 meter afstand van elkaar en waar mogelijk in aparte
ruimtes. Het verschilt per locatie hoe dit wordt georganiseerd.
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6
6.1

Samenwerking scholen
Ophalen en overdracht

Wij onderhouden contact met de school zodat we op de hoogte zijn van hun protocollen
en snel kunnen handelen bij eventuele besmettingen. In overleg met de school zorgen
wij ervoor dat je kind op de juiste tijd en volgens het ophaal protocol van school wordt
opgehaald. Wij organiseren de breng en haal momenten zo dat het mogelijk is om 1,5
meter afstand te houden tussen volwassenen.
6.2

Pleinwacht

6.3

VSO

We bieden reguliere VSO aan.
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