
 
 
 
 

 

Corona protocol 04052020 
 
 
Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie 
Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met 
SZW. Het dient als handreiking voor de Boerderij bij het weer opstarten (tijdens het corona- 
virus) van de kinderopvang. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische 
aspecten rondom de veiligheid van ouders, kinderen en medewerkers en waar extra 
rekening mee gehouden dient te worden qua hygiëne als de kinderopvang weer opengaat. 
Dit protocol zullen wij aanpassen naar het werken binnen de Boerderij. 
 
 
Algemene opvang regels en financieel 
• Kinderen kunnen vanaf 11 mei weer naar de kinderopvang. 
• Buitenschoolse opvang is er alleen op de dagen dat kinderen fysiek naar school gaan. 
• Wij bieden voor ouders in cruciale beroepen ook BSO-opvang aan op andere dagen, mits 

de BKR dit toelaat. (kinderen met vaste dagopvang hebben voorrang) 
• Urenafname en extra kosten: 

*Voor ouders in de cruciale beroepen: Uren boven de afspraak in de overeenkomst 
worden extra gefactureerd, deze is mogelijk terug te vorderen bij de belastingdienst 
i.v.m. de Corona maatregeling vanuit het rijk.  
*Ouders met niet cruciale beroepen: Uren boven de afspraak in de overeenkomst worden 
extra gefactureerd.  
*voor zover wij bericht worden vanuit de branchevereniging, begrijpen wij dat de 
compensatieregeling voor eigen bijdrage wordt verlengd, door het rijk, omdat ouders 
niet volledig volgens contract gebruik kunnen maken van de opvang 

• In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. 
Vanuit GGD GHOR NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor overmacht situaties als 
gevolg van corona.  

• In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande)strikte hygiëne 
richtlijnen van het RIVM1. https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso 
 
 

Communicatie 
• De verschillende brancheorganisaties communiceren naar hun achterban. Er zijn door 

branchepartijen gezamenlijk reeds posters ontwikkeld voor hygiëne en het houden van 
afstand in de noodopvang. 

• De Boerderij communiceert naar de ouders, de pedagogisch medewerkers 
communiceren naar de kinderen over de algemene en vooral ook over de groep- 
specifieke maatregelen. Het is, juist ook voor de kinderen, belangrijk dat de nieuwe regels 
helder en voorspelbaar zijn.  

• We hangen de informatie op in alle groepen en we communiceren het via de mail. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
Speelgoed en knuffels 
• Wij zien met regelmaat dat kinderen speelgoed en of knuffels meenemen van huis. 

Aangezien het gaat om spullen die vanuit huis meegenomen worden zien wij dit als 
‘besmettingsgevaar’ en zullen het niet toestaan binnen het KDV en of BSO. Wij zien dan 
ook graag dat kinderen hun mooie spulletjes thuislaten. 

• Uitzondering: kinderen die slapen met de (lieveling) knuffels en niet zonder kunnen, 
mogen deze alleen uit de tas halen als zei naar bedje gaan.   
 
 

Traktaties 
• Binnen de afgelopen corona periode zijn een aantal kinderen jarig geweest. De 

kinderen die nu jarig zijn ontvangen een verjaardagskaart, sommige kinderen hebben 
achteraf nog een verjaardagskaart gekregen. 
Omdat we op 11 mei weer open gaan zullen we de verjaardagen weer op het kdv en 
op de bso kunnen vieren, maar er is wel een kleine kanttekening. We kunnen geen 
zelfgemaakte traktaties van huis uit delen. Wat we wel kunnen doen is; dat er 
verpakt (winkel) snoepgoed uitgedeeld kan worden. (dit kan zijn verpakte 
rozijndoosjes, los verpakte rolspekken of haribo uitdeelzakjes e.d.) We weten dat het 
geen gezonde traktatie is, maar een oplossing tot het einde van de Corona periode 
wel een goede tussenoplossing. 

 
 
 

1. Algemeen  
 

1.1 Algemene RIVM-richtlijn Veiligheidsrisico’s 
Nieuwe richtlijn RIVM is ons uitgangspunt, aangepast voor onze kinderopvang. 
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden 
• Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter 

afstand bewaard worden 
• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden 
• Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden 
• Houders dragen er zorg voor dat er melding wordt gedaan bij de GGD indien ze meer dan 

1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben 
Hierbij zullen wij ons uiterste best doen om gepaste afstand te bewaren, maar dit is niet in 
alle gevallen mogelijk. 
 
Let daarbij op: 
• Bij binnenkomst vragen de pedagogisch medewerkers of kinderen klachten hebben en 

indien ze wel klachten hebben moeten ze (per direct) naar huis  



 
 
 
 

 

• Bij twijfel (op de kinderopvang/ aankomst) zullen we de ouders verzoeken om het kind 
op te halen/mee te nemen om naar huis te gaan, dus ouders als je twijfelt laat het kind 
dan thuis 

• Klachten die zich ontwikkelen gedurende de dag, zullen we ook adequaat reageren en 
kinderen moeten dan ook direct naar huis 

• D.m.v dit protocol houden we de ouders op de hoogte van deze regels  
 

Klachten waar wij alert op zijn: staan bij de thuisblijfregels verder in dit protocol omschreven 
bij punt 5. 
 
 
1.2 Fysiek contact: 
• Volwassenen houden 1,5meter afstand van elkaar 
• Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent met water en zeep 

gedurende ten minste 20 sec. 
• Wij schudden geen handen  
• We hanteren de regel hoesten/niezen in de elleboog 
 
 
1.3 Hygiënemaatregelen 
Houders en (pedagogisch) medewerkers dragen er zorg voor dat de algemene 
hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.  
Denk hierbij aan: Op iedere groep staat 
• Zeep 
• Desinfecterende handgel 
• Handdoeken worden meerdere keren per dagdeel vervangen  
• Handen worden voor-na elke maaltijd, verschoning, toiletgang, buitenspelen, bso 

uitstapje, hoesten/niezen in de handen etc. extra gewassen.  
• Maxi-Cosi hengsels worden met hygiënische doekjes schoongemaakt voordat het 

hengsel wordt aangeraakt 
• De medewerker maakt extra vaak de gebruikte materialen schoon waar personeel en 

kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots). 
Hotspots zijn: deurklinken, kranen, wc’s en tafels en stoelen etc. 

• Deurklinken dienen tussen 7:00-9:00 uur en tussen 12:00-14:00 en tussen 16:00 en 18:00 
elk uur gereinigd te worden 

• Tafels en stoelen dienen gereinigd te worden na gebruik 
• Kranen dienen met buitenspelen tussentijds extra gereinigd te worden 
• Wc’s dienen na groepsgebruik altijd gereinigd te worden, verder op omschreven 

tijdstippen hierboven 
• Commode dient na gebruik altijd gereinigd te worden met dettolspray 
*Onderling bespreken de medewerkers wie er verantwoordelijk moet worden gesteld voor 
de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. (een of meerdere medewerkers per dag of 
dagdeel)  
*We zullen schoonmaken met allesreiniger en dettol. 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
1.4 Afstand personeel 
• Houdt altijd1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling. 
• Pedagogische medewerkers komen niet op de andere groepen, ieder blijft op zijn/haar 

eigen groep. 
*Indien er contact of benodigdheden nodig zijn:  
-bel dan intern met de andere groep 
-leg het benodigde materiaal in de gang, sluit de deur en je collega haalt het uit de 
(tussen)gang 

• Bewaar afstand bij het verschonen en het naar bed brengen, werk dus achter elkaar aan 
• Medewerkers maken afspraken over wie de maaltijden voorbereid, zodat je niet tegelijk 

bij het aanrecht werkt 
• Probeer de 1,5 meter afstand ook te hanteren tijdens de knutsel, speel en eet-

momenten te hanteren.  
 

Hierbij zullen wij ons uiterste best doen om gepaste afstand te bewaren, maar dit is niet in 
alle gevallen mogelijk. 
 
 
1.5 Thuisblijfregels –gezondheid kinderen 
De houder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe 
 
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:  
• Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis  

o Neusverkoudheid en (overmatig) niezen 
o Hoesten 
o Moeilijk ademen/benauwdheid 

 
• Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis 
• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben 
• Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis 
• Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang 

 
• Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, 

moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 
thuisblijven  

• Bij koorts (vanaf 38 graden Celcius) blijft iedereen in het huishouden thuis 
• Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 

ouder(s)/verzorger(s) 
 

 
1.6 Thuisblijfregels –gezondheid personeel 
Werken in de kinderopvang valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de 
volgende richtlijnen van het RIVM: 



 
 
 
 

 

• (pedagogisch) Medewerkers met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius 
blijven thuis en worden getest op COVID-19.  

• Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk. 
 
 

2. Kinderdagopvang  
 
2.1 Algemeen 
Vanaf 11 mei mogen kinderen van 0-4 naar de dagopvang.  
 
 
2.2 Breng-en haalmomenten, contact ouders 
Wij Organiseren de breng-en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 
meter afstand te houden tussen volwassenen. 
Ouders mogen niet meer binnen op de groep komen, dus de overdracht en ontvangst zal 
anders verlopen dan u gewend bent: 
• Er mag maar één volwassene het kind brengen of ophalen, dus zonder extra kinderen, 

die daar geen opvang gebruiken.  
• Ouders dienen bij de hoofdingang aan te bellen, de leidster zal de deur openen, daarna 

zal zij naar de groep gaan om u en het kind te ontvangen. 
• De pedagogisch medewerker gaat achter het plastic staan om u en het kind te ontvangen 

en de overdracht te hebben, daarna neemt u als ouder afscheid en mag het kind onder 
het plastic naar binnen lopen. 

• Kinderen die niet kunnen lopen (de babygroep) daarvan mag u het kind in de stoel 
zetten/ in Maxi-Cosi laten zitten, na het afscheid zal de pedagogisch medewerker het 
kind uit de stoel of Maxi-Cosi ophalen en meenemen in de groep. (Maxi-Cosi hengsel 
reinigen of met handschoenen aanpakken) 
*de ouders dienen 1,5 meter afstand te bewaren bij het ophalen van de baby, zodat de 
pedagogisch medewerker u kind in de Maxi-Cosi of in de stoel kan klaarzetten, daarna zal 
zij weer naar de groep teruglopen en kunt u uw kind meenemen. 

• De ouders zal de andere uitgang nemen om het pand weer te verlaten, volg de 
aanwijsborden. 

• Er mag niet meer dan één volwassene in de gang zijn. Dat betekent dat u bij de 
hoofdingang buiten moet wachten tot de andere volwassene de (uit)gang heeft verlaten. 
!Ook zult u moeten wachten als er nog een babygroep leidster het kind uit de gang 
ophaalt, als deze naar binnen is mag u als ouder naar binnen.! 

• De Haal-en brengmomenten en overdracht moeten kort zijn!  
Informatie over een baby staat in het krabbelboekje (eventueel kan nog telefonisch 
contact gezocht worden met de betreffende groep en of leidster indien er nog vragen 
zijn. (Ook dit dient kort en bondig te zijn aangezien ze met hun werk bezig zijn) 

• We beperken het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en 
ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Ouders dienen eerst het BSO-kind op 
te halen, daarna het andere kind op het KDV. (Indien van toeppassing) 
Let Op! Kinderen KDV alleen ophalen via de hoofdingang. 

• Indien u kinderen hebt op de BSO en op de peutergroep zijn ze aan het buitenspelen, 
dan kan u het kind direct meenemen via de uitgang bij het hek. De leidster zal het tasje 



 
 
 
 

 

en benodigdheden van u kind ophalen en deze op gepaste afstand klaarzetten buiten het 
hek. 

• Indien er piekmomenten ontstaan doordat er te veel ouders in één keer komen tijdens 
haal-en brengmomenten kunnen wij ervoor kiezen om: 
- ouders te laten wachten achter de lijnen (die op de grond aangebracht zijn) totdat de 
andere volwassene uit de gang is, 
- ouders in etappes te laten komen, dat wil zeggen dat we vaste haal-en brengtijden 
afspreken waarin de ouders kunnen komen 

Het is belangrijk dat we de emotionele veiligheid kunnen blijven waarborgen. We zullen ons 
uiterste best hiervoor doen! 
 
 
2.3 Tijdens de opvang 
Tussen personeel en kinderen (0-4jr) is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te 
nemen.  
 
Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen. Ouders dienen eerst het 
oudste kind op te halen, daarna het jongere kind. 
 
We proberen te zorgen dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het 
toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen.  
Denk hierbij bijv. aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder 
begeleiding van 1 pm’er) te doen. De pedagogisch medewerkers maken hier per dag/ 
dagdeel onderling afspraken over. 
 
Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden, dus ook op de parkeerplaats. 
 
 
 

3. Buitenschoolse opvang 
 

3.1 Algemeen 
Vanaf 11 mei mogen kinderen van 4-12 waarvan de ouders een contract hebben naar de 
buitenschoolse opvang op de dagen dat zij naar school gaan.  
De noodopvang blijft bestaan. 
 
3.2 Breng-en haalmomenten, contact ouders 
Wij Organiseren de breng-en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 
meter afstand te houden tussen volwassenen. 
Ouders mogen niet meer binnen op de groep komen, dus de overdracht en ontvangst zal 
anders verlopen dan u gewend bent: 
• Er mag maar één volwassene het kind brengen of ophalen, dus zonder extra kinderen 

van de andere groepen.  
• Ouders dienen bij de BSO-ingang aan te bellen, daarna buiten de gang te wachten. De   

pedagogisch medewerkers zal van binnenuit kunnen zien welke ouder er staat te 
wachten.  



 
 
 
 

 

De leidster zal terug de groep in lopen en uw kind ophalen.   
Er zal een ouder-vak komen waarin één volwassene mag wachten totdat het kind naar 
buiten komt, waarna er op 1,5 meter korte overdracht kan plaatsvinden.  

• De andere ouders zullen wachten totdat het ouder-vak vrij is, dan kan de volgende plaats 
nemen. 

• De ouders volgende de pijlen om een veilige route te nemen bij het verlaten van de BSO  
• Indien de kinderen buitenspelen, kan de overdracht op dezelfde wijze plaatsvinden. De 

ouder gaat in het ouder-vak staan, de leidster en of het kind pakt de eigen spullen. 
• De Haal-en brengmomenten en overdracht moeten kort zijn!  

Eventueel kan nog telefonisch contact gezocht worden met de betreffende leidster 
indien er nog vragen zijn. (Ook dit dient kort en bondig te zijn aangezien ze met hun werk 
bezig zijn) 

• We beperken het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en 
ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Ouders dienen eerst het BSO-kind op 
te halen, daarna het andere kind op het KDV. (Indien van toeppassing) 
Let Op! Kinderen KDV alleen ophalen via de hoofdingang. 

• Indien u kinderen hebt op de peutergroep waar zijn ze aan het buitenspelen zijn, dan kan 
u het kind direct meenemen via de uitgang bij het hek. De leidster zal het tasje en 
benodigdheden van u kind ophalen en deze op gepaste afstand klaarzetten buiten het 
hek. 

• Indien er piekmomenten ontstaan doordat er te veel ouders in één komen tijdens haal-
en brengmomenten kunnen wij ervoor kiezen om: 
- ouders te laten wachten achter de lijnen (die op de grond aangebracht zijn) totdat de 
andere volwassene uit het ouder-vak is, 
- ouders in etappes te laten komen, dat wil zeggen dat we vaste haal-en brengtijden 
afspreken waarin de ouders kunnen komen 
 

Het is belangrijk dat we de emotionele veiligheid kunnen blijven waarborgen. We zullen ons 
uiterste best hiervoor doen! 
 
Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden, dus ook op de parkeerplaats. 
3.3 Naar de buitenschoolse opvang vanaf school of thuisvervoer 
• Het allermooiste is dat pedagogisch medewerkers de kinderen lopend van school op 

kunnen halen, maar dit is helaas geen optie voor de Boerderij, aangezien de schoolritten 
in diverse plaatsen zijn. Wij zijn genoodzaakt om dit met onze auto’s te blijven doen. 

 
We zullen hierbij de volgende regels hanteren: 
 
Schoolvervoer 
• Houd je bij de school aan de maatregelen die de school heeft getroffen 
• Laat de kinderen tijdens het vervoer (zoveel mogelijk) achter in de auto zitten, zodat de 

afstand leidster/kind zoveel mogelijk gewaarborgd kan worden.  
• Indien de schoolrit een volle auto betreft is het niet haalbaar en zijn alle stoelen nodig.  

 
Thuisvervoer 
• Houdt bij het halen en of brengen van de kinderen de 1,5 meter afstand van de ouder(s). 



 
 
 
 

 

• Laat de ouder zelf het kind in de auto zetten of eruit tillen. De medewerker controleert 
of het kind goed is vastgezet (als de ouder afstand neemt) voordat ze wegrijdt. 
 

 
3.4 Tijdens de BSO-opvang 
• Tussen (pedagogisch) medewerkers en kinderen vanaf 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 

meter afstand bewaard worden. 
• De buitenschoolse opvang probeert looproutes te hanteren in de binnen en buiten 

ruimte.  
• En zei maken duidelijke afspraken hoeveel kinderen er tegelijk bijvoorbeeld in de wc-

ruimte mogen komen. (jongens en meisjes toilet) 
Dit betekent maatwerk die de pedagogisch medewerkers met de kinderen moeten 
bespreken en regels moeten maken. 

• Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen. Laat de kinderen niet bij 
elkaar gaan staan bij het peutergroep hek. 

• Zorg dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 
meter afstand te bewaren.  
Denk hierbij bijv. aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder 
begeleiding van 1 pm’er) te doen. 

• Probeer afstand te houden tijdens de eetmomenten, door de tafels uit elkaar te zetten, 
boven, beneden en buiten te gebruiken in groepjes (indien er genoeg medewerkers 
aanwezig zijn) 
 

 
 


