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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 de hoofdingang de kinderen ophalen.

Organisatie van breng- en haalmomenten VSO:
● Ouders/verzorgers brengen en halen hun kinderen via de voordeur van de BSO ruimte.

Organisatie van breng- en haalmomenten BSO:
● Brengen en halen van de kinderen wordt gedaan door één volwassene.
● De kinderen uit de midden en bovenbouw komen zelfstandig naar de BSO.
● 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. Daarnaast zijn er weer 10 minuten
gesprekken mogelijk binnen school.

Tijdens de opvang
● De andere groep maakt gebruik van de BSO ruimte (groep 1-8).
● Er is één medewerker verantwoordelijk voor het zo hygiënisch mogelijk.
● 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.
● Na het bereiden van het eten en drinken worden de handen weer gewassen volgens de

richtlijnen van het RIVM.
● 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 in school plaats mits er ruimte is.
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