Eigen&Wijzer / WIJS / KwaliteitWijzer / Veilig & Gezond / Protocol COVID-19 / IKC Tuindorp

PROTOCOL COVID-19
Locatie KDV – Voorschool - BSO IKC
Tuindorp
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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/
Kinderdagverblijf en VVE:
Breng- en haalmomenten, contact ouders:


Ouders schrijven ’s morgens eventuele bijzonderheden in de OuderApp. Hierdoor houden we
het overdrachtsmoment zo kort mogelijk en voorkomen we dat ouders lang moeten
wachten.
Eén ouder brengt/haalt het kind.
Alle ouders dragen een mondkapje binnen het hek van de buitenruimte.
De ouders van de peuters en dreumesen betreden de buitenruimte via het hek.
De ouders van de VVE-groep kunnen naar de voordeur voor de breng- en haalmomenten.
De ouders van de verticale groep (0-4 jaar) gaan naar de tuindeur voor de breng- en
haalmomenten.
Ouders blijven buiten, zodat er in het gebouw zo min mogelijk bewegingen zijn. Indien het
nodig is om binnen te komen om een kinderwagen te plaatsen, dan draagt de ouder een
mondkapje. Bij de voordeur staat desinfecteringsmiddel voor de handen.
Bij slecht weer is het wel handig om een paraplu mee te nemen, voor het geval de ouder
even moet wachten.









Hygiënemaatregelen:












Aan het begin van de dag en na breng-/haalmomenten worden alle deurklinken schoongemaakt.
Bij binnenkomst maken alle pedagogisch medewerkers de handen schoon met desinfectiemiddel.
Er wordt dagelijks zeer regelmatig geventileerd.
Het speelgoed wordt dagelijks schoongemaakt.
Er wordt elke dag gezogen en gedweild.
Na elk eetmoment wordt de keuken goed schoongemaakt. Daarbij letten we extra op de
contactpunten, zoals handvaten, kranen, het koffiezetapparaat en de rand van het aanrecht. Ook de
stoelen worden hierin meegenomen.
De telefoon en de tablets worden regelmatig gereinigd.
De toiletten worden alleen gebruikt door de pedagogisch medewerkers. Na elke toiletgang neemt de
medewerker de kraan en bril af met een hygiënisch doekje.
Elke dag is er één pedagogisch medewerker per groep verantwoordelijk voor de
schoonmaakmomenten.
De lakentjes van de bedjes worden dagelijks verschoond en elk kind krijgt zoveel mogelijk een eigen
bedje.

Afstand personeel





Bij de verschoonruimte bij de verticale groep en VVE groepen is niet meer dan één
medewerker aanwezig.
Voor de keuken op de groepen geldt 1,5 m afstand. Hier proberen medewerkers zich zoveel
mogelijk aan te houden.
De 1,5 m afstand geldt ook in de pauzes en tijdens gesprekken.
Medewerkers blijven zullen elkaar niet zien op andere groepen tenzij het noodzakelijk is.
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Buitenschoolse opvang groepen:
Bij IKC Tuindorp bieden we buitenschoolse opvang aan voor kinderen van 4 tot 13 jaar, verdeeld over
2 groepen van 4-7 jaar en een groep van 7-13 jaar.
De kinderen worden opgevangen van drie scholen: De Zeppelin, De Poolster en IKC Tuindorp.
Met de huidige maatregelen van het protocol Kinderopvang en Generiek Kader van het RIVM,
hebben we deze aanpassingen ingezet:
De stamgroepen zijn aangepast naar verticale groepen van 4-13 jaar. Dit is ingezet om de kinderen
van verschillende scholen zo min mogelijk te mixen, rekening houdend met de (maximaal aantal)
ruimtes die we kunnen gebruiken.
De groepen zijn als volgt ingericht:
Naam: basisgroep 1 4-13 jaar
Locatie: groepsruimte begane grond hoofdgebouw
School van de kinderen: IKC Tuindorp
Max aantal kindplaatsen: 22 per groep
Leeftijd: BeroepsMax
BeroepsMax
kracht:
kinderen: krachten: kinderen:
4-13 jr
1
10
2
20
Naam: basisgroep 2 BSO 4-13 jaar
Locatie: groepsruimte buitengebouw
School van de kinderen: De Poolster + De Zeppelin *
Max aantal kindplaatsen: 20 per groep
Leeftijd: BeroepsMax
BeroepsMax
kracht:
kinderen: krachten: kinderen:
4-13 jr
1
10
2
20
Naam: basisgroep 3 BSO 4-13 jaar
Locatie: 1e verdieping binnengebouw
School van de kinderen: IKC Tuindorp
Max aantal kindplaatsen: 24
Leeftijd Beroeps
Maximale Beroeps
kracht
aantal
krachten
4-13 jr
1
10
2

Maximale
aantal
20

*In vakantieperiodes, week van 26-30 april, worden de kinderen van scholen De Poolster en Zeppelin
gezamenlijk opgevangen in de binnenruimte van school op de 1e verdieping. In deze week is een
rooster opgesteld met tijden voor het buitenspelen achter buitenruimte en tijdens looproute school
(IKC Tuindorp heeft deze week school).
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Op deze locatie gelden de volgende aanvullende maatregelen m.b.t.
Algemene RIVM richtlijn veiligheidsrisico’s
 Pedagogisch medewerkers bespreken bij de start van de opvangmiddag de takenverdeling
om zo de 1,5 meter afstand onderling te kunnen waarborgen.
 Kinderen worden gestimuleerd in zelfstandigheid, bijvoorbeeld het aan en uit doen van jas
en schoenen. Wanneer dit echt niet lukt laten we oudere kinderen hen helpen.
 Eet en drink producten worden op de tafel klaar gezet en kinderen mogen zelf
pakken/inschenken. Kinderen zetten zelf daarna de vaat op het aanrecht of in de vaatwasser.
 Tijdens de activiteiten momenten begeleiden de pedagogisch medewerkers de kinderen
zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand.
Hygiënemaatregelen
 Kinderen die van school binnen komen bij de locatie, wassen onder toezicht van de
pedagogisch medewerkers hun handen. Dat doen zij in de hal van de BSO bij de toiletten.
Daarna betreden zij pas de groepsruimte.
 Er worden extra schoonmaakmomenten georganiseerd. Er is een taakverdeling voor het
reinigen van deurklinken, kranen, toiletten etc. Dat wordt bij een korte middag om 16.00 en
17.30 uur extra gedaan. Bij een lange middag (woensdag en vrijdag) ook nog om 14.00 uur.
 Bij het opruimen en schoonmaken dragen de pedagogisch medewerkers handschoenen,
zodat bijv. gebruikte bekers en borden van kinderen en medewerkers niet in aanraking
komen met de medewerkers.
 De iPad’s en telefoon; hier worden vaste pedagogisch medewerkers voor aangesteld deze te
gebruiken. Voor en na het gebruik worden de iPad’s en telefoon ontsmet.
 Extra alert op:
- ventilatie
- de (spel)materialen
- er worden vaste pedagogisch medewerkers aangesteld per dag voor het extra
schoonmaken
Thuisblijfregels – gezondheid kinderen
 We volgende de neusverkoudheid beslisboom.
 Bij twijfel overleggen de pedagogisch medewerker met de locatiecoördinator om te
bespreken of een kind wel of niet mag komen bij de BSO (of opgehaald moeten worden).
 Ditzelfde geldt voor de pedagogisch medewerkers. Wanneer iemand twijfelt over wel of niet
werken dan neemt diegene contact op met de locatiecoördinator
Algemeen
 Alle kinderen worden op 3 verschillende groepen opgevangen.
Breng- en haalmomenten, contact ouders
 Eén van de ouders komt zijn/haar kind halen. Bij iedere groep staat een pedagogisch
medewerker buiten om kinderen die opgehaald worden, te begeleiden naar hun ouder(s) die
altijd 1.5 meter afstand houden van elkaar.
 Looproute;
- 1e verdieping binnengroep: via de hoofdingang de trap op.
- binnengroep begane grond: via de nooddeur van de groep.
- buitengroep begane grond: via de nooddeur van de groep.
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Overdrachten
De ouders ontvangen via de OuderApp een algemeen bericht over het verloop van de betreffende
dag v.w.b. activiteiten, e.d. Wanneer er bijzonderheden zijn over het kind, wordt hierover telefonisch
contact opgenomen met ouder(s).
Naar de buitenschoolse opvang vanaf school (of van de buitenschoolse opvang naar school bij vso)
 Wij halen al onze kinderen op bij verschillende scholen. De verzamelplekken op de scholen
stemmen wij zorgvuldig af met alle schoolbesturen.
Tijdens de opvang
 Wij streven ernaar zoveel mogelijk dezelfde pedagogisch medewerkers in te zetten op de
groepen, om de continuïteit (wissel medewerkers) en veiligheid te bewaken.
 Op de locatie streven wij zoveel mogelijk naar groepen kinderen die gebruik maken van de
eigen stamgroep. We maken afspraken over het gebruik van de buitenruimtes.
 De schoolplein is ingericht met een scheiding (van plantenbakken). Er worden afspraken
gemaakt over het gebruikt van de schoolplein door twee groepen: Groep kinderen IKC
Tuindorp en groep kinderen De Poolster en Zeppelin. Er wordt een rooster opgesteld waarbij
de groepen op ieder plein kunnen spelen op verschillende dagen (denk aan gedeelte met
voetbalveldje en gedeelte met zandbak).

Datum uitgifte: mei 2020
Datum wijziging: 15-04-2021
Pagina 5 van 5

