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PROTOCOL COVID 19  
1 Algemeen  

 
    

 1 Algemene RIVM 
richtlijn 
Veiligheidsrisico’s 

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de 
kinderopvangsetting. 
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 

• Kinderdagverblijven dragen er zorg voor dat melding wordt gedaan bij 
de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op 
locatie hebben 

Let daarbij op: 

• Dat ouders het protocol hebben ontvangen. 

• Bij binnenkomst vragen of kinderen klachten hebben en indien ze wel 
klachten hebben moeten ze naar huis  

• Bij twijfel naar huis 

• Als klachten zich gedurende de dag ontwikkelen dan ook direct naar huis 
 

 2 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 
 

 3 Hygiënemaatregelen  Houders dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het 

RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan: 

Op iedere locatie en in iedere groep hangt: 

• Een zeepdispenser 

• Papieren handdoekjes 

• Desinfecterende handzeep 
Materialen worden extra schoongemaakt waar personeel en kinderen gebruik 
van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots). 
 
Voor meer informatie zie de LCHV richtlijn: 
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso  
 

 4 Afstand personeel Houdt altijd 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling. 
 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
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 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 
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 

• 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) 
 

 6 Thuisblijfregels – 
gezondheid 
personeel 

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

• Personeel 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. 

• Personeelsleden worden getest conform de zorgaanpak. 

• Personeelsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst1), 
kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg 
andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De 
werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar. 

• Personeelsleden 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 of (elders) op 
de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met 
bedrijfsarts/behandelaar 
 

 7 Vervoer Laat personeel, ouders en kinderen gebruik van het OV zoveel mogelijk mijden. 
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2 Kinderdagopvang: Koningskinderen en Koningshoed 
 

 1 Algemeen  Vanaf 11 mei mogen kinderen van 0-4 jaar naar de dagopvang.  
 

 2 Breng- en haalmomenten, 

contact ouders 

Om het contact zoveel mogelijk te beperken tussen kinderen uit 
verschillende groepen, tussen kinderen en ouders en tussen ouders 
onderling gaan wij de breng- en haalmomenten van kinderen op de 
volgende wijze organiseren: 

• Laat kinderen door één volwassene brengen, dus zonder extra 
volwassenen of kinderen, die geen opvang gebruiken. 

• Kinderen uit één gezin mogen gelijk tijdig gebracht en gehaald 
worden. 

• Kinderen vóór 17.00uur ophalen graag alleen in overleg met de 
groepen.  

• Koningskinderen brengen tussen 7.15 uur en 7.40 uur en 
worden opgehaald tussen 17.00 uur en 17.25 uur 

• Koningshoed brengen tussen 7.40 uur en 8.05 uur en worden 
opgehaald tussen 17.25 uur en 17.50 uur 

• Kinderen die vooraf aan school naar Camelot komen, gaan naar 
de ruimte boven 
  

Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan 
bijvoorbeeld via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te 
hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. 
 
De voordeur staat open en een van de medewerkers laat de ouder 
binnen via de hoofdingang en gaat de ouder naar de betreffende groep. 
Vervolgens verlaat de ouder via de buitendeur van de groep via de tuin 
het gebouw. Via de westzijde van het pand gaat de ouder richting de 
hoofdpoort terug.  
 
Bij de poort zijn lijnen aangebracht voor in – en uitgang en lijnen i.v.m. 
de 1,5 meter 
 
De overdracht van het (jonge) kind van ouder naar  medewerker kan 
plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een 
ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed 
te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de medewerker 
het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid wordt bovenal 
gewaarborgd.  

 3 Tijdens de opvang Tussen personeel en kinderen op de dagopvang is het niet nodig om 1,5 
meter afstand in acht te nemen.  
 
Wij beperken het contact tussen kinderen uit verschillende groepen  
 
Wij proberen zowel binnen als buiten, waar de opvang plaatsvindt, de 
1,5 meter afstand tussen de medewerkers te bewaren.  
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3 Buitenschoolse opvang: Koning Arthur 
 

 1 Algemeen  Vanaf 11 mei mogen kinderen van 4-12 jaar waarvan de ouders een 
contract hebben naar de buitenschoolse opvang op de dagen dat zij naar 
school gaan. De noodopvang voor ouders die werkzaam zijn in cruciale 
sectoren wordt op Camelot voortgezet. Er is geen tussenschoolse opvang 
(TSO) van schoolkinderen tijdens de lunchpauze.  
 

 2 Breng- en haalmomenten, 
contact ouders 

Om het contact zoveel mogelijk te beperken tussen kinderen uit 
verschillende groepen, tussen kinderen en ouders en tussen ouders 
onderling gaan wij de breng- en haalmomenten van kinderen op de 
volgende wijze organiseren: 

• Laat kinderen door één volwassene brengen, dus zonder extra 
volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. 

• Kinderen voor de VSO (voorschoolse opvang) worden tussen 
8.05 uur en 8.30 uur gebracht of gelijktijdig met kinderen  voor 
de dagopvang uit hetzelfde gezin) 

• Kinderen van de BSO (buitenschoolse opvang) worden opgehaald 
tussen 17.50 uur en 18.15 uur. Of mogen zelfstandig naar huis als 
dit gecommuniceerd is met de ouders 

 
Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via 
digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken 
tijdens het brengen en halen. 
 
De voordeur staat in de ochtend onder toezicht open en een van de 
medewerkers laat het kind binnen. Bij het ophalen belt de ouder aan en 
wij brengen het kind naar beneden. Om de deurbel en vingers te 
ontsmetten is desinfecterend materiaal beschikbaar bij de deurbel.  
 
Vanaf de poort  zijn lijnen aangebracht voor de routes voor komende en 
vertrekkende ouders. Ook zijn strepen aangebracht voor het afstand 
houden in het geval meerdere ouders tegelijk komen 

 

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

Wij houden ons aan de maatregelen die de school heeft getroffen. We 
zien toe dat dit conform de RIVM-regels gebeurt.  
 

 4 Tijdens de opvang Tussen (pedagogisch) medewerkers en kinderen vanaf 4 jaar moet zoveel 
mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 
 
De buitenschoolse opvang hanteert looproutes (de trap bij de 
hoofdingang is naar boven en de trap aan de tuinzijde is voor naar 
beneden.  
 
Het contact tussen kinderen uit verschillende groepen wordt beperkt. 
Ook worden handen regelmatig gewassen. De binnenruimte boven en de 
buitenruimte op het schoolplein zijn dusdanig van omvang dat er 
voldoende ruimte is om afstand te houden tussen medewerkers en 
kinderen.  
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4 Buitenschoolse opvang: Koning Achilles Veen 
 

 1 Algemeen  Vanaf 11 mei mogen kinderen van 4-12 jaar waarvan de ouders een 
contract hebben naar de buitenschoolse opvang op de dagen dat zij naar 
school gaan. De noodopvang blijft bestaan. 
 

 2 Breng- en haalmomenten, 
contact ouders 

Op dit moment en in deze situatie met allerlei maatregelen is het voor 
ons niet mogelijk om kinderen naar de scholen in Veen en Wijk en 
Aalburg te brengen.  
 
Wij houden de richtlijn en het protocol aan van de Oranje Nassau school 
tijdens het ophalen van de kinderen voor de buitenschoolse opvang 
Koning Achilles Veen.  
 
Bij het ophalen van de kinderen loopt u, zoals u gewend bent, via de 
buitentrap naar boven. De medewerker laat u vervolgens binnen. U 
verlaat het gebouw met uw kind en de tas en jas weer zoals u gewend 
bent via de trap binnendoor (zoals verderop aangegeven).  
Het contact tussen ouders en medewerker is op minstens 1,5 meter 
afstand en duurt zo kort mogelijk.  
Houdt afstand van andere ouders als u op het zelfde tijdstip u kinderen 
komt halen. Wacht buiten op 1,5 meter afstand als er nog een ouder 
binnen is, tot de medewerker u binnen laat.  
 
 

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

Wij houden ons aan de maatregelen die de school heeft getroffen en zien 
toe dat conform de richtlijnen uitgevoerd wordt. 
 

 4 Tijdens de opvang Tussen (pedagogisch) medewerkers en kinderen vanaf 4 jaar wordt 
zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard. 
 
Met de kinderen gaan we in tegenstelling tot de route voor ouders wel 
via de binnentrap naar boven én beneden met de buitenactiviteiten 
omdat we de veiligheid van en toezicht op deze kinderen willen 
waarborgen en kinderen onderling geen afstand hoeven te houden. 
 
De binnen en buitenruimte van Achilles Veen zijn zeer ruim en daardoor 
kunnen medewerkers voldoende afstand houden tot de kinderen. 
 


