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PROTOCOL COVID-19
Locatie IKC Bonifatius Bonne
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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/

Algemeen
Kinderen worden gebracht en gehaald door één volwassene.

Oudergesprekken
● Intakegesprekken worden alleen gedaan op locatie als er een geschikte plek gevonden kan

worden waar men 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. In de openbare ruimte draagt
men een mondneusmasker.

Hygiëne
● Traktaties worden meengenomen in voorverpakte zakjes/pakjes en worden pas uitgedeeld

als een kind wordt opgehaald.

KDV & PO
Brengen en halen KDV en PO

Baby’s, dreumesen, peuters
● Alle kinderen worden via de hoofdingang van het IKC binnen gebracht en gehaald.
● De kinderwagens kunnen in de hal geplaatst worden.
● Baby’s, dreumesen en peuters kunnen gebracht en opgehaald worden bij de deur van de

groepsruimte.
● Indien nodig kan er één ouder tegelijk naar binnen op de groep, dit is in overleg tussen de

ouder en de pedagogisch medewerker.
● Voor nieuwe kinderen geldt dat ouders/verzorgers de eerste week hun kind op de groep

mogen brengen en halen.

Peuters
● Peuters kunnen gebracht worden tussen 8.15-8.30 uur. Ophalen kan om 12:15 en 14:15 uur.
● Brengen en halen van peuters van de peuteropvang/peuterspeelzaal is voortaan bij de

buitendeur van het nieuwe lokaal.
● Indien nodig kan er één ouder tegelijk naar binnen op de groep, dit is in overleg tussen de

ouder en de pedagogisch medewerker.
● Voor nieuwe kinderen geldt dat ouders/verzorgers de eerste week hun kind op de groep

mogen brengen en halen.

Tijdens de opvang KDV & PO:
● Bij binnenkomst, zowel KDV als PO wassen de kinderen eerst hun handen volgens de

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

● Voor en na het bereiden van eten worden de keuken en tafels goed schoongemaakt.
● Dit geldt ook voor het verschonen van de luier bij kinderen, het begeleiden naar het toilet en

het naar bed brengen/van bed halen. Eén medewerker is hier verantwoordelijk voor.
Dit wordt aan het begin van de dag met elkaar besproken.

● Na iedere verschoonbeurt wordt het aankleedkussen gereinigd. De medewerker draagt
tijdens het verschonen handschoenen en wast na het verschonen zijn handen volgens de
richtlijnen van het RIVM.
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● Kindertoiletten worden 4 keer per dag schoongemaakt. 10:00 uur, 12:00 uur, 14:00 uur en
16:00 uur (KDV en PO)

● De medewerkers zien er op toe dat de kinderen na elk toiletbezoek de handen goed wassen.
● Bij binnenkomst na het buitenspelen wassen kinderen hun handen bij de toiletten.
● De IPad en telefoons worden meerdere keren per dag en aan het eind van de dag gereinigd.
● De kinderen eten en drinken van hun eigen bord en beker, die naderhand gelijk in de

vaatwasser worden gedaan.
● De jonge kinderen (0-4 jaar) krijgen fruit uit een eigen bakje, deze wordt na gebruik direct

gewassen.

BSO
Brengmoment VSO

● Tussen 07:30 en 08:00 uur kunnen de kinderen voor de VSO gebracht worden op het
buitenplein bij de dagopvang.

● De pedagogisch medewerker van de peutergroep, brengt de kinderen van de VSO om 08:05
uur naar de klas.

Start- en haalmoment
● De BSO voor de kinderen van de groepen 1/2 is beneden in het lokaal van de peuteropvang

en het aangrenzende speel-leerplein.
● De kinderen van de groepen 1/2 die op de eerste verdieping les hebben, worden door de

leerkracht naar de groepen 1/2 op de begane grond gebracht. De pedagogisch medewerker
komt de kinderen ophalen voor de BSO.

● De BSO voor de kinderen van de groepen 3/4 is op de eerste verdieping in het lokaal dat
wordt gedeeld met de plusklas. Ook maakt de BSO gebruik van het speel-leerplein op de
eerste verdieping voor de nieuwe groepen 1/2.

● De kinderen van de groepen 3/4 wachten in hun lokaal op de pedagogisch medewerker die
hen komt ophalen voor de BSO.

● Ophalen van de kinderen wordt gedaan, daar waar de kinderen op dat moment zijn. Dit kan
buiten of binnen zijn. Indien het halen binnen plaatsvindt, dan verzoeken we u om te
wachten op het speel-leerplein aangrenzend aan de BSO.

● Als er bijzonderheden zijn, dan is er altijd ruimte voor overleg met de pedagogisch
medewerkers en hier zal soepel mee om worden gegaan.

● Voor nieuwe kinderen geldt dat ouders/verzorgers de eerste week hun kind op de groep
mogen brengen en halen.

Specifiek voor de kinderen die in groep 5 zitten en naar de Bonnetop locatie gaan:
● Op woensdag en vrijdag voegen we de BSO samen op locatie Bonne. Dit doen wij op de

eerste verdieping in het BSO lokaal. Kinderen van de Bonnetop worden opgehaald door een
pedagogisch medewerker. Indien ouders toestemming geven, dan mogen kinderen van de
Bonnetop zelfstandig naar de BSO op de Bonne. Hiervoor dient een zelfstandigheidsverklaring
te worden ondertekend in overleg met de pedagogisch medewerker.

BSO locatie Bonnetop
● Kinderen komen zelfstandig naar de BSO in de grote zaal.
● Ophalen van de kinderen wordt gedaan, daar waar de kinderen op dat moment zijn. Dit kan

buiten of binnen zijn. Indien het halen binnen plaatsvindt, dan verzoeken we ouders om naar
de grote zaal te lopen.

● Als er bijzonderheden zijn, dan is er altijd ruimte voor overleg met de pedagogisch
medewerkers en hier zal soepel mee om worden gegaan.
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● Voor nieuwe kinderen geldt dat ouders/verzorgers de eerste week hun kind op de groep
mogen brengen en halen.

Tijdens de opvang BSO:

● Bij binnenkomst, zowel KDV, PO als BSO wassen de kinderen eerst hun handen volgens de
richtlijnen van het RIVM.

● Voor het bereiden van het eten en drinken wast de medewerker zijn handen volgens de
richtlijnen van het RIVM.

● Voor en na het bereiden van eten worden de keuken en tafels goed schoongemaakt.
● Kindertoiletten worden 2 keer per middag schoongemaakt. 14:00 uur en 16:00 uur ( BSO)
● De medewerkers zien er op toe dat de kinderen na elk toiletbezoek de handen goed wassen.
● Bij binnenkomst na het buitenspelen wassen kinderen hun handen bij de toiletten.
● De IPad en telefoons worden meerdere keren per dag en aan het eind van de dag gereinigd.
● De kinderen eten en drinken van hun eigen bord en beker, die naderhand gelijk in de

vaatwasser worden gedaan. Tijdens het eetmoment bij de BSO zit de pedagogisch
medewerker op 1,5 meter afstand van de kinderen.

● Eten/drinken/activiteiten doen we in kleine groepjes en worden begeleid door één
pedagogisch medewerker.

● Kinderen die naar de BSO gaan krijgen één stuk fruit i.p.v. een bord met kleine stukjes.
● Wij stimuleren kinderen om elkaar te helpen met bijv. het aantrekken van jassen (BSO).
● We zijn zoveel mogelijk buiten en bieden activiteiten aan op de schoolpleinen (BSO).
● Kinderen van groep 3 t/m 4 spelen op het voorplein.
● De kleuters spelen op het plein aan de zijkant van het IKC.
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