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Dit protocol is een aanvulling op het algemene COVID-19 protocol van Eigen & Wijzer.  
Zie: https://www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus/ 
 
Op deze locatie gelden de volgende aanvullende maatregelen m.b.t.  
 
“Het organiseren van halen en brengen": 
 
Kinderopvang: 

 Kinderopvang 0-4 · Kinderen kunnen tussen 07:00 en 09:00uur worden gebracht. Dit gebeurt 

via het plein van de dagopvang. ·  

 Brengen en halen van de kinderen wordt gedaan door één volwassene. ·  
 Er is tussen 07.30 – 09.00 uur en 16:00-18:00 uur een medewerker buiten op het plein 

aanwezig om de kinderen op te vangen en uit te zwaaien. · Er zijn maximaal 5 ouders tegelijk 

het op plein.  
 Voor kinderen die het nodig hebben om op de groep te worden gebracht, geldt de regel 

maximaal een ouder tegelijk binnen op elke groep. 
 De ouder loopt in dit geval via de vlonders en komt binnen via de tuindeur in de groep en blijft 

binnen de aangegeven ruimte op de groep. Zij verlaten de groepsruimte ook via de buitendeur 

in de groep en lopen via het gras langs de glijbaan terug naar het hek. ·  

 Voor baby’s die niet kunnen kruipen/zitten is er een mogelijkheid om het kindje neer te leggen 

vanwaar de medewerker de baby pakt. ·  
 Schoolgaande kinderen worden eerst naar school gebracht. · Bij het wegbrengen van zowel 

een baby als een peuter, wordt eerst de peuter op de groep gebracht. ·  
 Het wegbrengen is kort. ·  
 De overdracht is digitaal via de Ouderapp. Indien nodig kan er gebeld worden met de 

pedagogisch medewerkers. 
 

Voorschool  

 Kinderen kunnen tussen 08:10 en 08:20 uur worden gebracht. ·  

 Brengen en halen van de kinderen wordt gedaan door één volwassene. 
 Er staat tussen 08.10 – 08.20 uur een PM-er bij het hek buiten om de kinderen op te vangen. 

De kinderen komen bij het hek van de kinderopvang. · 
  De kinderen worden in drietallen naar binnen gebracht waar een andere medewerker de 

kinderen opwacht. ·  
 Bij de ingang staat desinfecterende gel om de handen van de kinderen te reinigen. ·  
 Het wegbrengen is kort. ·  
 De overdracht is digitaal via de Ouderapp. Indien nodig kan er gebeld worden met de 

pedagogisch medewerkers. ·  
 Schoolgaande kinderen worden eerst naar school gebracht · Bij het wegbrengen van zowel een 

baby als een peuter, wordt eerst de peuter bij het hek gebracht. ·  
 De kinderen die de hele dag opvang afnemen kunnen tussen 16.00 en 18.00 uur worden 

opgehaald. Wanneer de tijd van ophalen bekend is, wordt dit gedeeld met de pedagogisch 

medewerker. Samen zorgen we dan voor een fijn en snel vertrek van de locatie. 
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1: breng locatie buiten het hek voor de voorschool.  

2: wacht locatie voor ouders van de kinderopvang.  

3: ingang kinderopvang indien nodig 

4: looproute via het gras bij verlaten van de groepsruimte KDV0-4 

 

 

BSO Hofstraat en Schritsen:  

 De ouders halen hun kind bij het hek van het kleuterplein op. · 

 BSO Schritsen: De ouders halen hun kind bij het hek van het schoolplein (bij het fietsenhok). 

Bij slecht weer bij de voordeur van het gebouw. 
 Ouders betreden het plein en het gebouw niet, maar wachten bij het hek/voordeur. De 

medewerkers zorgen dat het kind zijn/haar spullen pakt en naar de ouder gaat. ·  

 Na het fruit/groente eten proberen wij bij goed weer alvast buiten te spelen, zodat kinderen 

gelijk mee naar huis kunnen. ·  
 Zijn we niet buiten, dan vragen we ouders om te bellen. De medewerkers zorgen dat uw kind 

naar buiten wordt gebracht. ·  
 Het ophaalmoment is zo kort mogelijk 

 De overdracht is digitaal via de Ouderapp. Indien nodig kan er gebeld worden met de pedagogisch 

medewerker. 

 

 

Naar de buitenschoolse opvang vanaf school (of van de buitenschoolse opvang naar school bij 

vso) 

 Hofstraat: De kinderen worden uit de klas gehaald nadat de leerkracht met de andere kinderen 

naar buiten is gegaan. 

  Schritsen: De kinderen komen zelfstandig vanaf de klas naar de BSO. 

 

Tijdens de opvang: 

 Er wordt zoveel als mogelijk in de eigen groepen gespeeld en natuurlijk buiten op het plein. 

Activiteiten worden in klein verband uitgevoerd om de hoeveelheid contact zo klein mogelijk 

te houden. 
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“Hygiëne maatregelen” 

  Kindertoiletten en hotspots worden 4 keer per dag schoongemaakt.    

               o Er wordt 3x per dag schoongemaakt door de pm’ers. 

               o Aan het einde van de dag wordt dit gedaan door het schoonmaakbedrijf.  

 We verschonen met handschoenen en na elke verschoonbeurt wordt het verschoonkussen 

gereinigd met reinigingsmiddel.  

 Er wordt geen eten van huis meegenomen 
 Er wordt geen speelgoed van huis meegenomen. Een knuffel is wel toegestaan, deze blijft 

zoveel mogelijk in de eigen bak. · 

  Er wordt door de pedagogisch medewerkers gestimuleerd dat de kinderen regelmatig en 

grondig hun handen wassen met zeep. ·  
 Handen worden afgedroogd met papieren doekjes. ·  
 Er wordt uitgelegd en aan de hand van posters verduidelijkt, hoe de kinderen hun handen goed 

moeten wassen. ·  
 Er wordt door de pedagogisch medewerkers op toe gezien dat de kinderen hun handen goed 

wassen. ·  
 Op de groepen staat handgel. Dit gebruiken de medewerkers naast dat zij geregeld hun handen 

grondig met zeep wassen. ·  
 Oppervlakken die veel worden aangeraakt door kinderen en volwassenen, worden elke dag 

schoongemaakt. Dit verzorgen de pedagogisch medewerkers die op die dag aan het werk zijn. 
 
 
 
 
Overig:  “De eet- en drink momenten”: 

 Er is één medewerker per dag verantwoordelijk voor het bereiden van voedsel. ·  

 De kinderen krijgen fruit en brood uit een eigen bakje, deze wordt na gebruik direct gewassen.  

  Voor de Voorschool en BSO geldt dat er in kleine groepen gegeten wordt. 
 
 
 
 
 
 


