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PROTOCOL COVID-19 
Locatie SPORT BSO FANTIFIT Harlingen 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit protocol is een aanvulling op het algemene COVID-19 protocol van Eigen & Wijzer.  
Zie: https://www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus/ 

https://www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus/
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Op deze locatie gelden de volgende aanvullende maatregelen m.b.t.  
 
Organisatie van breng- en haalmomenten: 

- Brengen en halen wordt gedaan door één volwassenen.  
- De volwassene heeft een mondkapje op tijdens het betreden van het sportpark 
- De volwassene komt de basisgroep (de kantine) niet in, er wordt bij de kantinedeur gewacht. 
- Bij binnenkomst wassen de kinderen en de medewerkers hun handen. 
- De tassen van de kinderen leggen we onder de kapstok in de kantine. 
- Overdracht tussen ouder en medewerker zal zoveel mogelijk digitaal via de Ouderapp 

worden gedaan.  
- Mocht een persoonlijke overdracht nodig zijn, dan gebeurt dit op 1,5 meter afstand buiten 

de basisgroep.  

 
Naar de buitenschoolse opvang vanaf school (of van de buitenschoolse opvang naar school bij vso): 

- Wanneer de pedagogisch medewerker de kinderen ophaalt van school, wordt er van te 
voren bij de ouders/verzorgers van het kind aangegeven waar de pedagogisch medewerker 
op de kinderen staat te wachten.  

- Kinderen worden lopend of met de bus opgehaald.  
- Kinderen die zelfstandig kunnen instappen in de bus en de gordel om kunnen doen worden 

niet geholpen, de overige kinderen wel. 
 
Tijdens de opvang 

- 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. 

- Vanwege de groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers is het niet mogelijk om 

in verschillende groepen te werken. De pedagogisch medewerker stimuleert vooral binnen 

dat de 1.5 meter wordt gewaarborgd. 

- 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. 

- Ieder kind kleedt zich om in een apart toilethokje en kinderen kunnen elkaar helpen (het 

liefst broertje, zusjes of klasgenoten). 

- Tassen van de kinderen leggen we voor en na het omkleden weer in het eerder genoemde 

rek. 

- Bij binnenkomst na het buitenspelen en sporten 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. 


