Protocol kinderopvang locatie BSO de Klokkenberg

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 sector bij het opstarten van de kinderopvang. In dit protocol wordt ingegaan op een
aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de kinderopvang weer opengaat. Dit protocol kan
worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.
Versie 23 november 2021
Aanpassingen 23 november 2021
•

Punt I.5 Aanpassing maatregelen en thuisblijfregels kinderen van 4 jaar en ouder

•

Punt I.6: Aanvulling over huisgenoten van een personeelslid met een positieve testuitslag of met klachten
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Dit protocol is gebaseerd op de algemene maatregelen voor de gehele kinderopvangsector. Het betreft een locatie specifieke uitwerking van dit
protocol, waarin de concrete maatregelen en acties voor deze locatie uitgeschreven zijn.

I

Algemeen
1

Algemene RIVM richtlijn
Veiligheidsrisico’s

De Buitenschoolse Opvang (BSO) is met ingang van 19 april 2021 weer volledig geopend.
De laatste versie van de adviezen van het RIVM zoals opgenomen in het Generiek kader Kinderopvang
en scholen (0-12 jaar) | RIVM is het uitgangspunt van alle maatregelen, aangepast voor de
kinderopvangsector.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
• Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 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. Ouders
komen niet binnen, tenzij strikt noodzakelijk. Als ze binnenkomen, dragen ze een
mondneusmasker.
Let daarbij op:
• Bespreek deze regels met ouders
• Mondneusmaskers dragen in de uitvoering van het pedagogisch werk wordt afgeraden
• Vraag bij binnenkomst aan ouders of het kind klachten heeft én of de ouder zelf of
huisgenoten klachten hebben. Zie voor meer informatie www.rivm.nl/documenten/triagebezoekers
• Kinderen van 4-12 jaar met verkoudheidsklachten mogen niet naar de opvang. Zie voor een
nadere toelichting de thuisblijfregels – gezondheid bij punt 5.
• Ook als een kind gedurende de dag klachten, passend bij COVID-19 ontwikkelt, gaat het kind
naar huis.
• Bij twijfel: ga in gesprek met ouders of het bekende hooikoortsklachten zijn bij het kind of
nieuwe /onbekende klachten. Blijft de twijfel bestaan; dan gaat het kind naar huis.
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Fysiek contact:

•
•
•
•
•
•
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Hygiënemaatregelen

Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
Pedagogische medewerker wast zijn/haar handen bij aanvang werk op de locatie
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

Op iedere locatie en in iedere groep is aanwezig:
• Zeep
• Papieren handdoekjes
Na elke shift en aan het einde van de dag worden in ieder geval de plekken die vaak aangeraakt
worden (hotspots) schoongemaakt. Denk aan deurklinken, tafels, leuningen.

Alicia Janssen, coördinator locatie Klokkenberg is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze
hygiënemaatregelen.
We zijn terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen. Handenwassen voldoet bij de
preventie van besmetting.
Er wordt extra geventileerd op de groep als de kinderen van een groep buitenspelen.
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Afstand personeel

Houdt altijd 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling.
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Thuisblijfregels – gezondheid
kinderen

De houder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
Maatregelen voor kinderen
Het thuisblijf- en testbeleid en het ‘snottebellenbeleid’ is voor alle kinderen van 0-12 jaar gelijk. Dit
betekent dat:
Kinderen van 0-12 jaar mogen wel naar de opvang:
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•
•
•
•

met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);
als ze af en toe hoesten;
met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of
benauwdheid;
bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste
ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2infectie. Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking herinfectie
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen

Kinderen mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met
hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het
testresultaat. Ook mogen kinderen en medewerkers met milde verkoudheidsklachten niet naar de
opvang als de klachten zich ontwikkelen nadat zij in contact zijn geweest met een op COVID-19
positief getest persoon. Dit geldt voor zowel immuun beschouwde als niet-immuun beschouwde
personen.
Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/kinderen
Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen: https://lci.rivm.nl/langdurigneusverkouden-kinderen
•

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school kan je gebruik maken
van de beslisboom. Zie https://www.boink.info/beslisboom. De beslisboom is een vertaling
van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom inhoudelijk gecontroleerd.

Thuisblijfregels voor kinderen:
Kinderen moeten thuisblijven als zij:
• een huisgenoot met COVID-19 hebben
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o

•
•

Een kind met een huisgenoot met COVID-19 moet:
▪ In quarantaine 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke
persoon
▪ Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine)
▪ Testen bij klachten
worden getest; het kind blijft thuis totdat de uitslag bekend is.
een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland, zie: Quarantaine Reischeck
COVID-19 | Rijksoverheid.nl .

Kinderen van 4 jaar en ouder moeten thuisblijven als zij:
• een overig nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met Covid-19, behalve als het kind een
immuun beschouwd contact is *
(Nauwe) contacten van een kind binnen de kinderopvang vallen hier niet onder. Een kind hoeft dan
niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft. Dit geldt wel voor nauwe contacten in de
privésfeer, dus ook als een kind buiten de opvang (nauw) contact heeft met een positief getest kind.
o Een kind van 4 jaar en ouder met een nauw contact met Covid-19 moet:
▪ In quarantaine 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke
persoon
▪ Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine)
▪ Testen bij klachten
* Een kind wordt als immuun beschouwd als een kind minder dan 6 maanden geleden een bevestigde
SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt. Een immuun beschouwd contact hoeft niet in quarantaine.
Wel geldt het advies om te testen bij klachten en om te testen op dag 5 indien zij een huisgenoot
hebben met COVID-19.
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Thuisblijfregels – gezondheid
personeel

Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van
de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen.
Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om (milde) klachten als:
• Hoesten;
• Neusverkoudheid;
• Loopneus;
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• Niezen;
• Keelpijn;
• Verhoging of koorts (vanaf 38 graden);
• Plotseling verlies van reuk of smaak.
Je hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; je kunt rechtstreeks een afspraak
maken bij de GGD. Dit geldt ook voor de mensen die eerder al getest konden worden, zoals personeel
in de kinderopvang en gastouders. Zie voor meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/testen
Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.
• Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van
algemene hygiënemaatregelen.
• Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken.
Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer
aan het werk.
In het geval dat een medewerker (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend arts) besluit om niet
getest te worden, mag de medewerker weer aan het werk als zij tenminste 24 uur klachtenvrij is.
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid naast milde coronaklachten ook koorts
(38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het personeelslid thuis
• Als de testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten
heeft, mag het personeelslid weer naar het werk.
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid/de gastouder getest is voor COVID-19 en
een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen
maatregelen leidend. Personeelsleden/gastouders moeten dan thuis in quarantaine blijven tot
en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van
strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle
huisgenoten). Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden/gastouders in
quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.
Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie (zonder risicocontact met
huisgenoten) is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten na 10 dagen quarantaine weer
naar buiten/opvang/school/werk mits ze geen klachten hebben ontwikkeld. Zie voor
informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
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•

Personeelsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst2), kunnen niet worden
verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten
worden om andere werkzaamheden te doen vanuit huis of (elders) op de locatie of om op de
groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand
tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.
• 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 of om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk
wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.
De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
• Personeelsleden/gastouders die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 13
jaar, voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het
lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen (0 tot 13 jaar) als volwassenen) te
houden. De werknemer/gastouder gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/ behandelaar.
De uitzondering die gold voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is per 2
april 2021 komen te vervallen.
• Voor personeelsleden die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rood reisadvies
vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in
quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of
rood.
Normaal gesproken wordt een persoon zonder klachten niet op COVID-19 getest. In
uitzonderingsgevallen kan bij het Bron en Contact Onderzoek een https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid19#risicogroepen persoon wel worden getest. Er is dan sprake van een asymptomatische test (testen
zonder dat er sprake is van corona gerelateerde klachten). De eerste 3 dagen na de test kunnen
klachten ontstaan. Het is belangrijk de gezondheid goed in de gaten te houden.
• De positief geteste persoon moet 72 uur (3 dagen) vanaf de testafname thuis blijven in
isolatie, omdat men besmettelijk kan zijn voor anderen. Ook huisgenoten moeten thuisblijven,
omdat zij mogelijk door de positief geteste persoon besmet zijn geraakt. Zo voorkomen ze dat
zij anderen besmetten.
• De positief geteste persoon mag direct uit isolatie als tot 72 uur (3 dagen) na de testafname
geen klachten zijn ontstaan die passen bij COVID-19. De huisgenoten mogen dan ook uit
isolatie. Met de GGD bespreekt men de exacte duur van de isolatie.
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•

•

Als de positief geteste persoon binnen de 72 uur (3 dagen) na testafname klachten krijgt, dan
blijft men langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine blijven
tot 10 dagen na het laatste risicocontact met de positief geteste persoon. Met de GGD
bespreekt men de exacte duur van de isolatie, voor zowel de besmette persoon als
huisgenoten. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine
De aanwezigheid van personeel op de locatie wordt beperkt tot alleen voor de opvang
noodzakelijk personeel.

Preventief zelftesten
Pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen zichzelf (vrijwillig) twee keer per week testen op het
coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Hiervoor hebben kinderopvangorganisaties
zelftesten ontvangen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een
professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Meer informatie is beschikbaar op de
website www.zelftestenkinderopvang.nl
Huisgenoten van een personeelslid met een positieve testuitslag of met klachten:
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid/de gastouder getest is voor COVID-19 en
een positieve testuitslag heeft, dan gaat het personeelslid in quarantaine. Personeelsleden en
andere huishoudcontacten moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na
het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot. Als de huisgenoot positief getest is en
strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben
ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon
laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet
afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om
opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Niet-immune huisgenoten wordt ook
geadviseerd om zich z.s.m. te laten testen.
Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden minimaal in quarantaine blijven tot en
met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Vanaf de 5e dag kan getest worden
op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft het de quarantaineperiode van 10 dagen niet
afgemaakt te worden.
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Vervoer

Laat personeel, ouders en kinderen gebruik van het OV zoveel mogelijk mijden. Op deze locatie wordt
weinig gebruik gemaakt van OV.
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Besmetting op locatie

In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie wordt het
scholenteam van de GGD geïnformeerd door de houder. Wanneer een persoon (kind of medewerker)
positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit, zowel buiten als binnen de
kinderopvang/school. De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te
nemen maatregelen.
Het stappenplan (handelingsperspectief) voor besmettingen of uitbraken op de opvang wordt gevolgd.
Voor het bron- en contactonderzoek wordt een accurate registratie van de groepsindeling en
presentie bijgehouden.
Aan de ouders van een kind dat positief test wordt gevraagd of zij de kinderopvanglocatie en indien
van toepassing ook de school informeren over de besmetting. De BSO locatie en school kunnen
onderling contact opnemen, met inachtneming van de privacyregels.

III

Buitenschoolse opvang
1

Algemeen

De Buitenschoolse Opvang (BSO) is met ingang van 19 april 2021 weer volledig geopend.

2

Breng- en haalmomenten, contact
ouders

Voor de breng- en haalmomenten geldt dat de ouders buiten het gebouw blijven. De dag wordt vaak
buiten afgesloten, zodat we de ouders aan zien komen voor het ophalen. Voor de Groene Stip halen
ouders de kinderen bij de hoofdentree van het schoolgebouw op. Voor de Blauwe Spetter en Oranje
Boven halen de ouders de kinderen aan de achterzijde op.
Er is bij beide deuren een deurbel om aan te bellen als we binnen zijn. Ouders zijn zelf
verantwoordelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden buiten, bij de breng- en haalmomenten.
Hiervoor is voldoende ruimte beschikbaar op het schoolplein.
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Het schoolplein mag betreden worden en er mag achterom gelopen worden voor het breng- en
haalmoment van de VSO/BSO, tot aan de deur van onze locatie. Dit ten behoeve van een werkbare
situatie voor onze pedagogische medewerkers.
Kinderen worden door één volwassene gehaald of gebracht.
Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten
en/of als diegene wacht op de testuitslag. De ouder moet dan thuisblijven.
Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind gebeurd via What’s app of telefonisch.
Ouders en andere bezoekers (bijv. GGD inspecteurs, leveranciers) dienen een mondneusmasker te
dragen, wanneer zij de locatie betreden.
3

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

Met school worden de brengmomenten van de kinderen afgestemd tussen de volwassenen
(leerkrachten) van school en onze pedagogische medewerkers met in achtneming van de 1,5 meter
afstand.

4

Tijdens de opvang

Tussen (pedagogisch) medewerkers en kinderen vanaf 4 jaar houden we zoveel mogelijk 1,5 meter
afstand.
We werken in drie vaste stamgroepen. Deze hebben elk hun eigen ruimte. Groene Stip (max 20
kinderen) in de eigen BSO ruimte, Blauwe Spetter (max 20 kinderen) boven op de overloop/BSO
ruimte en Oranje Boven (max 10 kinderen) in de aula.
De pedagogisch medewerkers werken zoveel mogelijk met hun vaste stamgroep. We doen dit om het
aantal contacten en het mixen tussen de verschillende medewerkers en kinderen zoveel mogelijk in te
perken. De stamgroepen spelen daarom ook gescheiden van de andere stamgroepen.
Buiten worden er zones afgesproken zodat voor de kinderen duidelijk is waar hun groep speelt.
Groene Stip op het voorplein, Blauwe Spetter op het zijplein en Oranje Boven op het veld.
Op de locatie houden we rechts aan, als het gaat om looproutes om elkaar te passeren.
Bij drukte in de doorloopruimtes raden wij de medewerkers en de kinderen van groep 7 en 8 aan om
een mondneusmasker te dragen
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We richten de BSO ruimte zo in, dat onze medewerkers onderling de 1,5 meter afstand kunnen
bewaren en er eventueel in kleinere groepjes gewerkt kan worden.
VSO is 1 groep, we vangen ze op in de BSO ruimte beneden. De kinderen zitten of spelen zoveel
mogelijk alleen met kinderen van de eigen stamgroep.

5

Handelingskader

Hier vindt u het stappenplan wat wij hanteren op het moment dat zich een besmetting voordoet. Op
het moment dat zich een positieve besmetting zich voordoet in de groep, gaat de hele groep in
quarantaine.

“In zoverre de protocollen betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden, is de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) leidend. Voorop
staat dat de veiligheid en gezondheid van werknemers, maar ook van derden (denk aan klanten, passanten, leveranciers), gewaarborgd
moet zijn op grond van de Arbowet. De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels in staan maar algemene
beginselen en richtlijnen over het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) in bedrijven. Het arbobeleid in een bedrijf of instelling staat
of valt met een goede Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) door het bedrijf. Onderdeel hiervan is het opstellen van een aanpak om
risico’s te voorkomen, vermijden of de gevolgen te beperken. Zo ook het risico op besmetting met COVID-19.
Dit protocol is opgesteld in samenspraak tussen werkgevers en werknemers. Omdat alle bedrijven en instellingen met werknemers
conform de Arbowet verplicht een RI&E moeten hebben, zullen zij voorafgaand aan voortzetting of hervatting van werkzaamheden het
protocol omzetten en waar nodig concretiseren in hun RI&E. Dat geldt zowel bij een aanpak op bedrijfsniveau, als bij een aanpak op
branche- of sectorniveau via branche-RI&E of arbocatalogus”.

Communicatieplan bij protocol

- Het basis protocol is voorzien van feedback door de oudercommissies
- Alle ouders hebben een mail gekregen over waar het protocol te vinden is op onze website
http://www.stichtingsoos.nl/vso-bso/
- De coördinator is verantwoordelijk voor kennisneming onder pedagogische medewerkers
- op de locatie wordt ouders bij het brengen gevraagd naar klachten kinderen (bij VSO)
- op de locatie wordt bij school nagevraagd naar klachten kinderen
- op de locatie komen op zichtbare plaatsen informatieposters te hangen voor ouders en personeel
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- Updates over het protocol verschijnen op de website http://www.stichtingsoos.nl/vso-bso/ in de
menubalk onder Corona protocol BSO locaties.
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