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Inleiding 
In dit protocol heeft De Kangoeroe een zorgvuldige afweging gemaakt tussen veiligheid, gezondheid en 
het Pedagogisch beleid, waarbij wij de emotionele veiligheid en het welbevinden van de aan ons 
toevertrouwde kinderen willen waarborgen. Daarnaast hebben wij voor elke locatie afzonderlijk concrete 
maatregelen en acties uitgeschreven. Dit protocol kan voortdurend worden aangepast naar aanleiding 
van ervaringen uit de praktijk en maakt onderdeel uit van ons Veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
Wij hebben er vertrouwen in dat wij – samen met ouders en onze teams – voor verantwoorde opvang 
kunnen zorgen. 

Belangrijkste uitgangspunten: 
✓ 1,5 meter afstand tussen volwassenen 
✓ Extra hygiënemaatregelen 
✓ Thuisblijfregels - gezondheid kinderen 
✓ Thuisblijfregels - gezondheid personeel           

1,5 meter afstand tussen volwassenen 
Tussen (pedagogisch) medewerkers en kinderen vanaf 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 
bewaard worden. 
 

De afstand tussen pedagogisch medewerkers onderling: 
✓ Op de BSO-groep werken wij vanuit ons Pedagogisch beleid met kleine groepjes met 1 PM’er. 
✓ Medewerkers zullen continu alert en zich bewust moeten zijn van de afstand tussen collega’s. 

 
De afstand tussen ouders onderling, en tussen ouder(s) en personeelsleden is met name van toepassing 
tijdens de haal- en brengmomenten.  
 

De volgende maatregelen zijn bij het halen en brengen van kracht: 
✓ Tijdens de haal- en brengmomenten staan de deuren open. Hierdoor hebben ouders naar 

verwachting goed zicht op de drukte in het pand. Wij doen een beroep op ieders gezond verstand 
om indien nodig, (buiten) te wachten met inachtneming van een minimale afstand van 1,5 meter. 

✓ Er is een looproute aangebracht. Hiermee organiseren wij dat ouders in één richting lopen. 

• De eenrichting-routes zijn in de verschillende panden gemarkeerd door wegwijzers. 

• De looproute is per locatie verschillend uitgewerkt. Zie de bijlage! 
✓ De kinderen worden door 1 volwassene gebracht, dus ook zonder extra kinderen die op dat 

moment geen opvang gebruiken. 
✓ De haal- en brengmomenten zijn kort. Indien uitgebreide informatie over het kind gewenst is, dan 

kan dit altijd telefonisch. Ouders kunnen indien gewenst een schriftelijke overdracht afgeven, of 
deze meegeven aan het kind. 

✓ Ouders komen niet in de groep. De overdracht is in de hal.  

• Kinderen van de BSO kunnen zelf naar hun ouders toelopen. 
 
Om de intensiteit van het halen van kinderen en volwassenen te spreiden, zal de volledige BSO (ook de 
groep kleuters van de Paarse BSO) opgevangen worden op onze locatie aan de Meijbreestraat. 
Binny zal daar op haar groep aanwezig zijn. De leidster is vertrouwd. De groepsruimte biedt een nieuwe 
uitdaging. 
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Extra hygiënemaatregelen  
In de kinderopvang zijn wij gewend om te werken volgens de strikte hygiënerichtlijnen van het RIVM 

✓ Iedereen was zijn/haar handen (conform de richtlijn) frequent met water en zeep gedurende ten 
minste 20 seconden. 

✓ In elke groep en in alle toiletruimtes hangen papieren handdoekjes en zeepdispensers. 
✓ Hoesten/niezen in de elleboog. 
✓ Vaak aangeraakte materialen en plekken worden extra vaak schoongemaakt. Onze 

schoonmaakster en een PM’er per groep zijn hiervoor verantwoordelijk. Er is een afvinklijst 
aanwezig. 

✓ Er worden geen handen geschud. 
✓ Tijdens het halen staan de deuren zoveel mogelijk open, zodat deze niet aangeraakt hoeven te 

worden. 
✓ Er hangen automatische zeepdispensers bij de ingang. 

De kinderen nemen wij spelenderwijs mee in de hygiënemaatregelen door het zingen van liedjes over 
handen wassen en pictogrammen (bijvoorbeeld plaatjes van niezen in je elleboog). 

Thuisblijfregels - gezondheid kinderen 
De Kangoeroe past de adviezen en richtlijnen van het RIVM strikt toe. 
Kinderen met de volgende klachten blijven thuis: 

• Luchtwegklachten zoals: neusverkoudheid - hoesten - moeilijk ademen/benauwdheid. 

• Koorts boven 38 graden Celsius. 

• Bij twijfel gaan kinderen naar huis. 

• Kinderen die gedurende de dag klachten ontwikkelen, gaan ook direct naar huis. 

• 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 meer heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang. 

• Als iemand van het huishouden van de kinderen positief getest is voor COVID-19, dan moeten de 
kinderen wachten totdat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan nog extra 14 dagen 
thuisblijven. 

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

• Personeel met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijft thuis en wordt getest 
op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn, of negatief getest, dan kunnen zij weer aan het werk.  

• Personeelsleden worden getest conform de zorgaanpak. 

• Personeelsleden die zelf, of van wie gezinsleden in een risicogroep vallen (conform de RIVM-lijst) 
kunnen niet worden verplicht om 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 de bedrijfsarts/behandelaar. 
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