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Werkprotocol opening Kinderopvang & noodopvang tijdens Covid-19 

 

Korte beschrijving doel van het protocol:  
Door de uitbraak van het Covid-19 virus (Corona) moet de maatschappij maatregelen treffen om de 
uitbraak van het virus te controleren. Voor de noodopvang en opening op 11 mei 2020 worden de 
maatregelen in dit werkprotocol beschreven zodat we op een zo veilig mogelijke manier onze dienst 
kunnen leveren aan ouders en hun kinderen.  
 

Wie is verantwoordelijk/voor wie is het protocol van toepassing? 
Directie en eerste lijn management zijn verantwoordelijk. Dit protocol is van toepassing voor alle 
medewerkers die tijdens de noodopvang en buitenschoolse opvang in de Corona tijd op de werkvloer 
aanwezig zijn.  
Dit werkprotocol is geldig vanaf 11 mei 2020.   

 
Notities vooraf: 

- Kinderen kunnen vanaf 11 mei 2020 weer naar de kinderopvang.  
- Buitenschoolse opvang is er alleen op de dagen dat kinderen fysiek naar school gaan.  
- De noodopvang blijft bestaan.  
- In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) 

mogelijk en wenselijk.  
- Tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter 

afstand bewaard worden.  
- Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. 

Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld.  
- 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).  

- Er wordt door directie melding gedaan bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (met 
ziektebeeld corona) op locatie hebben. 

- Bij binnenkomst vragen medewerkers of kinderen klachten hebben en indien ze wel klachten 
hebben moeten ze naar huis. Bij twijfel moeten de kinderen ook naar huis.  

- Bij klachten die zich ontwikkelen gedurende de dag, moeten kinderen ook direct naar huis. 
 
 

Gezondheid kinderen: 
Kinderopvang IKC de Gouden Griffel 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  
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 Celsius en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
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- 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 klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. 
- Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 

ouder(s)/verzorger(s). 
 

Gezondheid personeel: 
Werken in de kinderopvang valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende 
richtlijnen van het RIVM:  

- 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.  

- Medewerkers worden getest conform de zorgaanpak.  
- Medewerkers die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst2), kunnen niet worden 

verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis. 
De werknemer gaat hierover in overleg met zijn/haar leidinggevende en  
bedrijfsarts/behandelaar. 

- Medewerkers met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen 
niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden 
doen vanuit huis. De werknemer gaat hierover in overleg met zijn/haar leidinggevende en 
bedrijfsarts/behandelaar. 

 

Ziekmelding personeel: 
Mocht je ziek zijn dan bel je met Jacqueline voor 7.30 uur om dit te melden. Mocht je corona 
gerelateerde klachten hebben dan: 

• Nemen we contact op met de arbo-arts. 

• Je krijgt digitaal een formulier toegestuurd die vul je z.s.m. in. 

• Dit formulier sturen we op naar de GGD deze belt z.s.m. om een afspraak in te plannen bij de 
testlocatie. 

• Je mag tot aan de testuitslag niet werken. 

• Je ontvangt binnen 48 uur de uitslag. 

• Is de test negatief -> Je kunt weer aan het werk 

• Is de test positief -> Thuisblijven en uitzieken tot minstens een dag nadat alle klachten 
volledig weg zijn. (klachten houden ongeveer een week aan) 

 
 

Fysiek contact: 
- Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
- Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep 

gedurende ten minste 20 sec.  
- Geen handen schudden.  
- Hoesten/niezen in de elleboog. 
- Niet aan je gezicht zitten 

 

Hygiënemaatregelen:  
Iedereen draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 
worden nageleefd. Denk hierbij aan:  

- In iedere ruimte zijn er zeep en papieren handdoekjes. 
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- Maak extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van maken en de 
plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots). 

- Eten en drinken wordt bereid door een medewerker of in porties uitgedeeld zodat zo min 
mogelijk mensen de producten aan raken.  

- Jacqueline Janssen en Diana Vrolijk worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van 
deze hygiënemaatregelen.  
 

 

Werkinstructie medewerkers  
Bij binnenkomst: 

- Was je je handen 
- Maak je de toiletten schoon van je basisgroep. 
- Kijk je naar je ruimte of de tafels, stoelen enz. schoon zijn. 
- Kijk je naar de keuken of die schoon is. 
- Tijdens de dag was je regelmatig je handen en houd je alle ruimtes schoon volgens de 

richtlijnen uit het hygiëne protocol.  
Er zijn hygiënische schoonmaakdoekjes aanwezig, we gebruiken geen 
schoonmaakmiddel uit een spuitbus met doekje in verband met verspreiding bacteriën.  

- Bij het koffie en thee halen hou je je aan de eenrichtingsroute. En loop je zo min mogelijk 
achter de bar langs (maximaal 1 persoon achter de bar). Bij het kopieerhok zorg je voor 
gepaste afstand. Als er iemand bezig is blijf je buiten en geef je ruimte om de ruimte 
weer te verlaten. 
 

Als je naar huis gaat dan; (18.30 uur dienst) 
- Zorg je dat de ruimte schoon en opgeruimd is. 
- De tafels en stoelen/banken zijn schoongemaakt. 
- Het speelgoed is schoongemaakt of op een plaats gezet dat de kinderen er niet bij 

kunnen. De andere dag gebruiken we ander speelgoed. 
- De gebruikte vaatdoeken, handdoeken en theedoeken gaan in de was op 60 graden. 
- De keuken is aan kant, de vaatwasser wordt aangezet op groot en warm programma. 
- De stoelen van je ruimte zet je niet op tafel zodat Asito weet welke ruimte gebruikt is en 

schoongemaakt moet worden.  
 
Wegbrengen en ophalen kinderen 
De leerkrachten worden van deze werkwijze op de hoogte gebracht en kunnen de kinderen hier dan 
ook in begeleiden. 

- De kinderen van de Gouden Griffel worden om 13.30 uur opgehaald op de woensdag en 
vrijdag. De verzamelplaats is bij de pingpong tafel.  

- Voor de maandag, dinsdag en donderdag zie bijlage 3. 
- Kinderen van basisgroep 1 die naar de BSO komen worden om 13.15 opgehaald uit de 

klas en gaan naar het leerplein. Jassen en tassen kunnen blijven hangen. 
- Kinderen van basisgroep 2 die naar de BSO komen worden opgehaald uit de klas om 

13.15 uur en hangen hun jassen en tassen op in de meisjeskleedkamer bij de gymzaal, 
daarna gaan ze naar de kleine gymzaal. 

- De kinderen van basisgroep 3 kunnen zelfstandig 2 aan2 naar de BSO ruimte lopen. 
Jassen en tassen worden opgehangen bij de BSO ingang. 

- De kinderen van basisgroep 4 kunnen zelfstandig 2 aan 2 naar grote gymzaal lopen, ze 
hangen hun jassen en tassen in de jongenskleedkamer op.  
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- De kinderen worden voor de voorschoolse opvang afgegeven aan de deur, ouders komen 
niet naar binnen.  (zie werkwijze noodopvang / VSO) 

- Bij het ophalen worden de kinderen naar de deur gebracht door een medewerker. Er zal 
een coördinator (zie kopje coördinator) bij de BSO ingang staan om de kinderen te 
brengen naar de ouder. In sommige gevallen kan de ouder naar een andere ingang 
verwezen worden, dit zal afhankelijk zijn van de groepsgrootte.  

 
Indeling ruimtes  

- Basisgroep 1 blijft op het unit 1 plein, en gebruiken toiletten op het unit 1 plein. 
- Basisgroep 2 gebruikt het kleine gedeelte van de gymzaal, kinderen maken gebruik van het 

invalide toilet in de hal.  
- Basisgroep 3 zit in de BSO ruimte, zij maken gebruik van de ruimte rondom het podium, zij 

maken gebruik van de toiletten op de gang (unit 4 plein). 
- Basisgroep 4 maakt gebruik van het grote gedeelte van de gymzaal, ze maken gebruik van de 

toiletten in de jongenskleedkamer.  
Iedere basisgroep blijft zoveel mogelijk in zijn eigen ruimte.  
 
Afspraken werken op de basisgroepen 

- Medewerkers volgen de activiteitenplanning en het rooster voor het buitenspelen (zie 
onderstaande rooster). 

- Tijdens vrij-spel momenten blijf je bij je basisgroep en speel je met de kinderen in je 
ruimte. 

- De kinderen wassen hun handen per tweetal voor het eten, na het buitenspelen en voor 
en na een activiteit. Let op dat dit ook gebeurt! 

- We werken met een keukendienst om zo min mogelijk verloop in de gangen en keuken 
te hebben. 

- Eten en drinken proberen we zoveel mogelijk in portieverpakkingen aan te bieden.  
- We laten de kinderen geen koekjes pakken uit trommels maar delen koekjes en fruit uit.  
- Na de lunch worden de tafels en stoelen schoongemaakt. 
- Medewerkers kunnen voor overleg elkaar appen en of bellen (gebruik eigen telefoon 

geoorloofd). 
- We bieden alleen kookactiviteiten aan die afgebakken moeten worden op meer dan 100 

graden. 
- Er is op iedere basisgroep een basis aanwezig (sap, koekjes, pleisters, knutselmateriaal 

enz.) Dit om de loop over de groepen en leerpleinen te beperken. 
 

Rooster eten/drinken, buitenspelen en activiteitenplanning 
 

Basisgroep Buitenspelen Activiteiten Eten/drinken 

Basisgroep 1&2 15.15 – 15.45 uur 14.15 – 15.15 uur 13.45 – 14.15 uur 
1 groentje 16.30 – 17.00 uur 16.00 – 16.30 uur 15.45 – 16.00 uur 
2 schoolplein voor  17.30 vrij spel 17. 15 – 17.30 uur 

    

Basisgroep 3&4 14.15 – 14.45 uur 14.45 – 15.45 uur 13.45 – 14.15 uur 
3 groentje 16.00 – 16.30 uur 16.30 – 17.00 uur 15.45 – 16.00 uur 
4 schoolplein voor  17.30 vrij spel 17. 15 – 17.30 uur 

 

• Zie uitgebreide beschrijving dagprogramma bijlage 1. 
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Taken coördinator  

- Deurbeleid voeren 
- Achtervang basisgroepen 
- Check schoonmaak 
- Bewaken tijdrooster 
- Houdt overzicht op aantal kinderen per groep, wanneer mogelijk samenvoegen.  

 
1,5 meter maatregel 

- Maximaal 15 kinderen per groep verdeelt over 2 tafels 
- Tafels staan 2 meter uit elkaar. 
- Maximaal 1 medewerker in de keuken. 
- Medewerkers houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 
- Volg de looproutes die aangegeven staan. 

 

 
 
Noodopvang 
De noodopvang zal doorlopen tijdens deze periode, bovenstaande richtlijnen worden ook 
aangehouden voor de noodopvang. In bijlage 2 staat een uitgeschreven dagprogramma voor de 
kinderen die gebruik maken van de noodopvang.  
 

Bijlage 1 Dagprogramma buitenschoolse opvang 
 
Tussen 13.15 en 13.30 komen alle kinderen naar de basisgroepen toe of worden gehaald door 
medewerkers. 
 
13.30 – 13.45 uur  Kinderen GG worden opgehaald op de woensdag en vrijdag. De kinderen 

vanuit de noodopvang op het IKC die op de woensdag en vrijdag gebruik 
maken van de BSO Small Steps worden meegenomen naar de GG. 
Kinderen vanuit de noodopvang worden verdeeld over de basisgroepen ( zie 
lijst) 
Handen wassen (altijd per twee tallen) 

13.45 – 14.15 uur Eigen lunch en drinken nuttigen 
 
14.15 – 14.45 uur  Basisgroepen 3 & 4 handen wassen, buitenspelen op het groentje en 

schoolplein voor 
14.15 – 15.15 uur Basisgroepen 1 & 2 handen wassen, hierna activiteit volgens planning 
 
15.15 uur  Kinderen vanuit de GG stromen in in de basisgroepen. 
 
14. 45 – 15.45 uur Basisgroepen 3 & 4 handen wassen, hierna activiteit volgens planning 
15.15 – 15.45 uur  Basisgroepen 1 & 2 handen wassen, buitenspelen op het groentje en 

schoolplein voor 
 
15.45 – 16.00 uur Handen wassen, drinken en fruit 
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16.00 – 16.30 uur  Basisgroepen 3 & 4 handen wassen, buitenspelen op het groentje en 
schoolplein voor 

16.00 – 16.30 uur Basisgroepen 1 & 2 handen wassen, hierna activiteit volgens planning 
 
16. 30 – 17.00 uur Basisgroepen 3 & 4 handen wassen, hierna activiteit volgens planning 
16.30 – 17.00 uur  Basisgroepen 1 & 2 handen wassen, buitenspelen op het groentje en 

schoolplein voor 
 
17.15 – 17.30 uur  Handen wassen, drinken en snack 
17.30 – 18.30 uur  Handen wassen, vrij spel, overdracht kinderen aan ouder, ruimte schoon 

afsluiten.  
 
Gezamenlijke ruimtes schoon achterlaten.  
Stoelen van gebruikte ruimtes niet op de tafel zetten zodat Asito weet welke ruimtes schoon  
moeten worden gemaakt.  
 
 
 
 
 

Bijlage 2 Dagprogramma noodopvang incl.VSO 
 

Tijd  Richtlijnen  

7.30 Eerste collega BSO start   

 VSO (voor Lieke en Daan 
bieden we VSO aan op de GG, 
12, 19 en 26 mei dins) 

Binnenkomst via BSO ingang, ouders blijven 
buitenstaan. 
Ieder kind wast de handen nadat het is 
binnen gekomen 

 

8.00 Start tweede collega   

8.20 / 8.30 Kinderen gaan naar de klas. 
Groep 3 t/m 8 De kleuters 
worden gebracht. 

We gebruiken het Toilet in de hal. En de 
kapstok bij de ingang van de BSO. 

 

8.45 Noodopvang kinderen komen 
binnen en worden verdeeld in 
twee groepen. 3 t/m 8 die 
gaan in de 2B ruimte 
zelfstandig aan het werk. 
Groep 1 en 2 kinderen blijven 
in de BSO ruimte. 

  

9.00 Groep 3 t/m 8 kinderen gaan 
zelfstandig aan het school 
werk -> wij houden dit een 
beetje in de gaten. 

  

 Groep 1 en 2 kinderen krijgen 
activiteit aangeboden. 
Spreek met je collega af 
wanneer je op de groep staat 
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en wanneer je de begeleiding 
aanbiedt. 

10.00 – 10.15 We eten en drinken 
gezamenlijk 

Voor het eten en drinken wassen we onze 
handen in twee tallen Toilet hal. 

 

10.20 – 10.45 Buitenspelen op het terras of 
we wandelen een rondje 
boven we gaan er gezamenlijk 
naar toe via de buitendeur 
BSO ingang. 

Voor het naar buiten gaan wassen we onze 
handen 

 

10.45 – 12.00 Groep 3 t/m 8 kinderen gaan 
zelfstandig aan het school 
werk 

Naar binnen we wassen onze handen.  

 Groep 1 en 2 kinderen krijgen 
activiteit aangeboden.  

  

10.45 – 12.00 We begeleiden kinderen in de 
klassen (arrangementen) 
We gebruiken het kleine 
gedeelte van de gymzaal 
basisgroep 2 ruimte. 

Maandag en donderdag Sico -Sean  
Dinsdag Carola – Selena 
Woensdag Carola – Selana 
Dinsdag Fleur – Ference en Marie 
Dirk komt niet naar school (evt. Op afstand 
begeleiden) 

 

12,00 – 12,30 We eten iets kleins Voor het eten en drinken wassen we onze 
handen in twee tallen Toilet hal. 

 

12,30 – 13.00 Groep 3 t/m 8 kinderen gaan 
zelfstandig aan het school 
werk. Als de kinderen klaar 
zijn dan een vrijspelmoment 

Naar het eten wassen we onze handen  

 Groep 1 en 2 vrijspelmoment   

13,00 – 13,20 Buitenspelen dakterras. Voor het naar buiten gaan wassen we onze 
handen 

 

13,20 Alle kinderen en collega’s naar 
binnen 

We wassen onze handen  

13,00 Collega’s maken de BSO 
ruimten die gebruikt zijn 
schoon en de toiletten van 
unit4 plein en toilet in de hal. 

Collega’s komen binnen en wassen hun 
handen. 

 

13.15 uur Kinderen verzamelen die naar 
de TSO GG gaan. Dit i.v.m. BSO 
om 15.00 uur Small Steps 

  

13,20 Collega’s op de basisgroep 
aanwezig 

  

13,30  Noodopvang collega’s 
verdelen de kinderen onder 
de basisgroepen. 
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Bijlage 3 programma TSO GG  
 

Wanneer  : Maandag 11 mei, dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei 
      Maandag 18 mei en dinsdag 19 mei 
    Maandag 25 mei. Dinsdag 26 mei en donderdag 28 mei 
 
Tijd  : Tussen 13.30 en 15.00 uur 

Waar  : Leerplein beneden -> Unit 1 kinderen 
    Leerplein boven -> Unit 2 kinderen 
    Teamkamer -> Unit 3 en 4 kinderen 
 

Wij proberen de kinderen op te vangen bij klasgenootjes wel rekening houdend 

met een groepsgrootte van max. 15 kinderen. 

De BSO (Small Stepskinderen) vanuit het IKC, (noodopvang) lopen om 13.15 uur met 

een medewerker naar de GG. De BSO (IKC kinderen) blijven ook tijdens de TSO op de 

GG en lopen met een medewerker om 15.00 uur terug naar het IKC. Ze worden 

verdeeld over de “vaste” basisgroepen. Dit om de verplaatsingen van kinderen en 

medewerkers te beperken.  

• Jacqueline maakt nog een overzicht welke kinderen dit zijn op welke dag. 

• Aukje ontvangt van Zus en Zo de kinderen die per dag aanwezig zullen zijn 
bij de aangepaste TSO. 

 

 

Tijd Activiteit  Richtlijn 

13.15 Personeel aanwezig  Personeel wast de handen en 
zorgt dat de ruimtes school en 
opgeruimd zijn. 

13.30 Kinderen unit 1 worden uit de klas gehaal door de 
TSO medewerker. 

Kinderen wassen hun handen 
en hangen de tassen en jassen 
op hun stoel 

 Kinderen unit 2 t/m 3 komen naar de TSO ruimten. 
(de leerkracht krijgt te horen waar de kinderen 
naar toe moeten) 

Kinderen wassen hun handen 
en hangen de tassen en jassen 
op hun stoel 

13.30 -
13.45 

Kinderen krijgen de gelegenheid om te lunchen. Na de lunch wassen we onze 
handen 

13.45 – 
14.05 

Unit 3 en 4 kinderen naar buiten 
Unit 2 kinderen activiteit/spel 
Unit 1 kinderen activiteit/spel 

Voor het buitenspelen maken 
we gebruik van het speelplein 
rondom de school. Als we naar 
binnen gaan wassen we onze 
handen. 

14.05 – 
14.25 

Unit 2 kinderen naar buiten 
Unit 3 en 4 kinderen activiteit/spel 
Unit 1 kinderen activiteit/spel 
 

Voor het buitenspelen maken 
we gebruik van het speelplein 
rondom de school. Als we naar 
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binnen gaan wassen we onze 
handen. 

14.25 – 
14.45 

Unit 1 kinderen naar buiten 
Unit 3 en 4 kinderen activiteit/spel 
Unit 2 kinderen activiteit/spel 

Voor het buitenspelen maken 
we gebruik van het speelplein 
rondom de school. Als we naar 
binnen gaan wassen we onze 
handen. 

14.45 – 
15.00 uur 

We ruimen de gebruikte ruimten op en maken de 
tafels schoon 

 

15.00 uur We dragen de kinderen over aan Zus en Zo  

15.00 uur 1 medewerker loopt met de kinderen naar het IKC.  

 

 

 

TSO personeel 

 

• Lopen naar het GG/IKC 
 

Datum Unit 1 Unit 2 Unit 3 en 4 

Maandag 11-5 Salma Donny/Jos Kevin 

Dinsdag 12-5 Carola Sagana/Femke Kevin 

Donderdag 14-5 Anika Julian/Meike Kevin 

Maandag 18-5 Julian Donny/Jos Kevin 

Dinsdag 19-5 Carola Iris/Femke Kevin 

Maandag 25-5 Salma Fleur/Jos Kevin 

Dinsdag 26-5 Sico Anika/Femke Kevin 

Donderdag 28-5 Anika Nick/Kimberly Kevin 

 

 


