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1 Inleiding  

In hoofdstuk 3 vindt u het nieuwste protocol d.d. 9 oktober 2020. Met gele 

arceringen worden de nieuwste aanpassingen aangegeven. Dit protocol is 

opgesteld in samenspraak met de Brancheorganisatie Kinderopvang, de 

Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende 

Ouders en FNV in samenspraak met SZW. In dit protocol wordt ingegaan op een 

aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne. Het protocol kan 

worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk. 

In hoofdstuk 4 lichten we het halen en brengen van de kinderen van de 

Zonnestraaltjes extra toe. Halen en/of brengen van kinderen die onze 

peutergroep De Toverster of een van onze bso locaties bezoeken, vindt buiten 

plaats. Dit hoeft daarom niet extra toegelicht te worden. 

In hoofdstuk 5 lichten we extra toe wat de regels zijn voor kinderen die op 

vakantie zijn geweest.  

Voortschrijdend inzicht in de communicatie heeft tot een nieuwe beslisboom 

geleid. De belangrijkste verduidelijking zit in het geval van koorts zonder andere 

klachten. U vindt de nieuwste Beslisboom (schematisch overzicht wat antwoord 

geeft op de vraag of een kind wel of niet toegelaten mag worden) in hoofdstuk 8. 
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2 Algemeen  

• Kinderen kunnen vanaf 11 mei 2020 weer naar de kinderopvang 

• In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het 

werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk. 

• Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) 

medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 

• Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één 

volwassene gebracht.  

• Er worden geen handen geschud. 

• Er is een afwijkend breng- en ophaalprotocol (zie hoofdstuk 4) zodat er 

1,5 meter afstand gehouden kan worden.  

• 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. Zo worden plekken waar 

ziekteverwekkers vaker aanwezig zijn en sneller worden verspreid, op 

vaste tijden per dag, extra schoongemaakt. Voorbeelden zijn de wc en 

dingen die mensen vaak aanraken. Denk aan deurklinken, lichtknoppen, 

trapleuningen en kranen. 

• We gebruiken als schoonmaakmiddel Wecoline. Deze desinfecterende 

foamspray bevat een formule op basis van 2,5% waterstofperoxide en 

2,5% melkzuur. Dit middel doodt virussen, bacteriën en gisten binnen 1 

minuut en schimmels binnen 2 minuten. Het middel is biologisch 

afbreekbaar en maakt naspoelen overbodig.  

• Kinderen worden spelenderwijs geleerd om te gaan met maatregelen, 

zoals handen goed leren wassen en hoesten in de ellenboog. 

• We besteden veel aandacht aan voldoende ventilatie. 

• Wat onze locaties van de peutergroep De Toverster en de buitenschoolse 

opvang betreft, ouders betreden niet de ruimtes. De overdracht van de 

kinderen vindt buiten plaats. 

• Wat ons kinderdagverblijf De Zonnestraaltjes betreft, één ouder brengt het 

kind naar de groepsruimte maar blijft op de gang. Overdracht vindt plaats 

op 1,5 meter afstand tussen ouder en pedagogisch medewerker. Deze 

ouders volgen de looproute en aan hen wordt gevraagd om tijdens het 

halen en brengen, in het gebouw, een mondkapje te dragen. 

• We willen de concrete maatregelen en acties die voor de opvanglocaties 

zijn opgesteld met de oudercommissie en/of ouders bespreken.  

• Op de buitenschoolse opvang worden de regels ook met kinderen van 4 

jaar of ouder, besproken. 

• Kinderen jonger dan vier jaar kunnen spelenderwijs leren omgaan met 

maatregelen, zoals handen goed leren wassen en hoesten in de ellenboog. 

• We waken ervoor de kinderen onnodig “bang” te maken. 

• BSO locaties hebben locatie specifieke maatregelen en acties afgestemd 

met betrokken basisscholen en andere relevante partijen (bijvoorbeeld 

sportverenigingen).  
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• Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van dit protocol en 

speciaal locatie gebonden maatregelen. Collega’s stemmen met elkaar af 

en geven input aan de directie. De directie draagt de 

eindverantwoordelijkheid en informeert de oudercommissie. 

Oudercommissie adviseert de directie. 

 

Communicatie 

Kinderopvang Rijk van Nijmegen wordt door de brancheorganisaties, RIVM en 

GGD geïnformeerd. Er zijn door branchepartijen gezamenlijk reeds posters 

ontwikkeld voor hygiëne en het houden van afstand in de opvang. Deze hangen 

op de locaties.  

Kinderopvang Rijk van Nijmegen communiceert per mail naar de ouders. Zonder 

een angstcultuur te ontwikkelen informeren de pedagogisch medewerkers de 

oudere kinderen over de specifieke locatie maatregelen. Het is, juist ook voor de 

kinderen, belangrijk dat de nieuwe regels helder en voorspelbaar zijn.  

Dit protocol wordt ook op onze site geplaatst. Ouders worden per mail 

geïnformeerd over nieuwe aanpassingen.  

De Rijksoverheid communiceert over dit protocol via www.rijksoverheid.nl en 

www.veranderingenkinderopvang.nl 

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

https://www.rivm.nl/documenten/lchv/binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso 

 

3 Protocol d.d 9 oktober 2020. (Met gele arceringen worden de nieuwste 

aanpassingen aangegeven) 

 

 

http://www.veranderingenkinderopvang.nl/
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://www.rivm.nl/documenten/lchv/binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso
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4. Brengen en halen kinderen kinderdagverblijf De Zonnestraaltjes 

Om zoveel mogelijk contact tussen volwassenen te voorkomen, zijn we 

genoodzaakt afwijkende maatregelen te treffen rondom het brengen en het halen 

van de kinderen: 

Algemeen 

Kinderen worden door één volwassene gebracht of gehaald. Bij voorkeur zonder  

oudere broertjes of zusjes (> 4 jaar). 

Toegang tot de gang 

Bij de toegangsdeur met code staat desinfectiespray. We verzoeken de ouders  

eerst de handen te desinfecteren alvorens doe code in te toetsen.   

We verzoeken ouders in het wijkcentrum een mondkapje te dragen. 

Brengen 

• De toegang is via de normale ingang met codeslot.  

• We verzoeken de ouders de gang via de andere deur te verlaten. 

• Controleer of er al iemand in de hal is. Wacht zo nodig tot de hal weer leeg 

is. Dit in verband met de 1,5 meter afstand. 

• De pedagogisch medewerkers nemen uw kindje van u over. U mag helaas 

tijdens halen en brengen niet zelf in de groep komen. Uitzondering hierop, 

mocht mentor van het kind tijdens de wenperiode merken dat het, in het 

belang van het wennende kind, goed is als de ouder, met inachtneming 

van 1,5 meter afstand tussen volwassenen buiten haal en breng 

momenten om, even de groep opkomt, kan dit met toestemming van de 

directie, worden gedaan.  

• We vragen de ouders kort afscheid te nemen en de gang te verlaten via de 

deur bij de Madeliefjes.  

• Komt u uw kindje ophalen, wacht dan bij de deur van de groepsruimte. De 

pedagogisch medewerkers zal u, kort, informeren over het verloop van de 

dag. 

5. Regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest 

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode 

landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders moeten zich bewust zijn van de 

verantwoordelijkheid die zij hebben voor het op reis gaan naar gebieden waar 

een oranje of rood reisadvies geldt of mogelijk kan gaan gelden. 

Het reisadvies kunt u controleren op: 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen 

De overheid bepaalt dat iedereen die terugkomt uit een land met een oranje of 

rood reisadvies vanwege het coronavirus, 10 dagen in quarantaine moet. Meer 

over thuisquarantaine door corona leest u op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-

dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona
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Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder 

buitenschoolse opvang en gastouderopvang) en aan sportactiviteiten deelnemen. 

Dat kan niet als: 

1. het kind klachten heeft die passen bij corona; meer hierover: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid 

2. een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten last heeft van 

koorts of benauwdheid. En er is nog geen negatieve testuitslag. 

Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen thuisquarantaine niet halen of 

brengen. Bijvoorbeeld naar school, kinderopvang of sportactiviteiten. Hiervoor 

zullen ze anderen moeten vragen. 

Wat zijn de regels voor ouders die op vakantie zijn geweest in landen met een 

oranje reisadvies (wegens een corona uitbraak)? 

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’. Voor ‘rode 

landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders die terugkomen uit een land 

met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan 10 dagen in 

quarantaine. 

Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. 

Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten 

vragen. 

6. Waar kan ik terecht als ik klachten heb over de uitvoering van het protocol 

Kinderopvang op mijn kinderopvang? 

Bij klachten over de uitvoering van het protocol door uw 

kinderopvangorganisatie kunt u contact opnemen met de kinderopvanglocatie 

of met de oudercommissie. Elke kinderopvangorganisatie heeft een 

klachtenprotocol waarin staat hoe klachten worden behandeld. 

(Ernstige) signalen, waarbij er een direct gevaar dreigt, kunt u ook bij uw 

lokale GGD neerleggen. GGD's voeren het toezicht op de kinderopvang uit. 

7. Wat moet de kinderopvang of gastouder doen om verspreiding van corona 

te voorkomen?  

Ieder kinderdagverblijf, gastouder en buitenschoolse opvang moet een 

protocol opstellen waarin staat welke maatregelen zij moeten nemen. In dit 

protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid 

en hygiëne. 

Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe 

ontwikkelingen of inzichten. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid
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Traktatie en bakken van brood 
Er zijn geen aanwijzingen dat het virus zich verspreidt via voedsel. Trakteren en het bakken van 
brood is per direct weer toegestaan. Wel blijft ons beleid dat het moet gaan om een gezonde 
traktatie. Het gaat om de verjaardag en de aandacht voor het kind. 

Kun je door voedsel besmet worden met het nieuwe coronavirus? 

Als je eten klaarmaakt is het sowieso belangrijk om altijd de hygiënemaatregelen te volgen. Dit voorkomt besmettingen met 

allerlei ziekteverwekkers zoals bijvoorbeeld salmonella. Er zijn geen aanwijzingen dat het virus zich verspreidt via het eten 

of bereiden van voedsel. Daarnaast hebben coronavirussen een levend dier of mens nodig om in te groeien en te 

vermeerderen, in tegenstelling tot bacteriën zoals bijvoorbeeld Salmonella.  

Het nieuwe coronavirus kan dus niet groeien in voedsel. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding 

 

https://www.rivm.nl/hygiene/hygiene-bij-eten
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding

