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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.  
 
Organisatie van breng- en haalmomenten peuteropvang: 

 Brengen en halen van de kinderen wordt gedaan door één volwassene. 

 Peuters kunnen tussen 8.00 en 08.15 uur gebracht worden bij de voordeur. Hier neemt de 
pedagogisch medewerker of leerkracht de peuter mee naar de groep. 

 Tassen en jassen worden door de kinderen in de grijze PO mand gelegd. Jassen worden 
aan de kapstok gehangen (houten) indien nodig helpt de pedagogisch medewerker. 

 Om 12.00 uur mogen de ouders/verzorgers bij het hek de kinderen ophalen. 
Ouders/verzorgers van peuters gebruiken het pad naar de sporthal en volgen de 
aangewezen route. Ouders/verzorgers mogen niet op het schoolplein en hanteren de 1,5 
meter afstand bij het hek. 

 Het wegbrengen en ophalen graag zo kort mogelijk.  

 De overdracht verloopt digitaal via de Ouderapp. Ook is het mogelijk om telefonisch 
contact op te nemen met de pedagogisch medewerker. 

 
Organisatie van breng- en haalmomenten VSO: 

 Ouders/verzorgers brengen hun kinderen via de buitendeur van de BSO ruimte. 
(linkerzijde van het gebouw)  

 Ouders/verzorgers betreden niet de school. Ouders houden 1,5 meter en worden 
geadviseerd om een mondneusmasker te dragen.  

 
Organisatie van breng- en haalmomenten BSO: 

 Brengen en halen van de kinderen wordt gedaan door één volwassene. 

 De kleuters worden opgehaald bij het kleuterlokaal door de pedagogisch medewerker. 

 De kinderen uit de midden en bovenbouw komen zelfstandig naar de BSO.  

 Het ophalen van de kinderen word gedaan via de deur die aansluit op de BSO ruimte.  BSO 
ouders/verzorgers kloppen op het raam en wachten buiten. De eventuele overdracht vind 
plaats buiten op 1,5 meter afstand of via de ouderapp.  

 Mochten er meer ouders/verzorgers tegelijk aanwezig zijn dan wachten deze buiten op 
1,5 meter afstand van elkaar. Het advies voor ouders/verzorgers is het dragen van een 
mondneusmasker tijdens de breng- en haal momenten.  

 Het wegbrengen en ophalen graag zo kort mogelijk.  

 De overdracht verloopt digitaal via de Ouderapp. Ook is het mogelijk om telefonisch 
contact op te nemen met de pedagogisch medewerker.  

 Let op: Op maandag hebben we de mogelijkheid om de BSO groep te splitsen, omdat we dan 
met 2 pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. De kinderen die in groep 1-2 zitten zijn deze 
middag in het peuter-kleuterlokaal met een vaste pedagogisch medewerker.  
Alleen op maandag is voor de kleuters het ophalen bij het buitenplein van de peuters 
(rechterzijde van de school).  
 
 

Tijdens de opvang 

 Op maandag hebben we normaliter één BSO groep, met 14 kinderen. Hier werken 2 
pedagogisch medewerkers. Deze groep splitsen we op in twee groepen om de bubbel zo 
klein mogelijk te houden.  

https://www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus/
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 Eén groep maakt gebruik van het peuter/kleuter lokaal (de kinderen van groep 1-2, de 
kleuters).  

 De andere groep maakt gebruik van de BSO ruimte (groep 3-8).  

 Op de dagen dat er een stagiaire is, proberen we de groep binnen het BSO lokaal op te delen.   

 Bij de splitsing van de groep op maandag maken groep 1 en 2 gebruik van de onderbouw 
toiletten. Groepen 3-8 maken gebruik van de toiletten bij groep 3. 

 Tijdens het buiten op maandag zorgen we ervoor dat de groepen niet tegelijk op het plein 
zijn. Als groep A op het schoolplein is dan is groep B op het peuterpleintje of het grasveld. Of 
andersom.   

 De groepen nemen de jassen en tassen mee de verschillende lokalen in.  

 Tijdens het uitvoeren van activiteiten houden we de groepen gescheiden. Ook gaan we meer 
buitenactiviteiten organiseren.  

 Op de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn wij werkzaam met één pedagogisch 
medewerker bij de BSO en hebben we één groep.  

 Er is één medewerker verantwoordelijk voor het zo hygiënisch mogelijk bereiden en 
klaarzetten van het eten en drinken. 

 Wanneer er tijdens een activiteit een kind valt, proberen eerst andere kinderen te helpen 

met opstaan en troosten. 

 Op het moment dat een kind pijn heeft of getroost moet worden, schat de medewerker in 

hoe ernstig het is en of het nodig is om de 1,5 meter afstand te verbreken. 

 Voor het bereiden van het eten en drinken wast de medewerker zijn handen volgens de 

richtlijnen van het RIVM. 

 Voor en na het eet en drink moment wordt de tafel gereinigd. 

 Eten wordt in de keuken klaar gemaakt door de pedagogisch medewerker. De kinderen 

mogen aangeven wat zij op hun cracker willen. Bij het eten van fruit gelden dezelfde regels, 

fruit wordt gewassen voor het snijden en ieder kind krijgt zijn eigen bord en beker. 

 Na het bereiden van het eten en drinken worden de handen weer gewassen volgens de 

richtlijnen van het RIVM. 

 Tijdens het eet en drink moment zit er tussen de medewerker en het kind één lege stoel. 

 Bij binnenkomst na het buitenspelen wassen kinderen hun handen bij de toiletgroep als zij 

de kantine ingaan.  

 De IPad en telefoon worden elke middag om 16.00 uur en 17.30 uur extra gereinigd. 

 
Intakegesprekken: 

 De pedagogisch medewerker maakt een afspraak met ouder/verzorger voor de ouder- en 
intakegesprekken. Deze gesprekken vinden binnen in school plaats mits er ruimte is om de 
1,5 meter regel te handhaven. Het dringende advies is ook hier om een mondneusmasker te 
dragen. 


