Protocol voorschool Viersprong tijdens Corona maatregelen
Algemene maatregelen vanuit de Rijksoverheid:
Vanaf 11 mei word de voorschool weer hervat
- In voorscholen is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van werk niet
(altijd) mogelijk en gewenst.
- Tussen voorschool kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te
worden.
- Tussen (voorschool) leidsters onderling en tussen voorschool leidsters en
ouders/verzorgers moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Breng en haalmomenten van kinderen zullen aangepast worden, zodat de 1,5
meter afstand gewaarborgd kan worden. Informatie hierover volgt verderop in
het protocol.
- Zolang het protocol van kracht is moeten de kinderen gebracht en gehaald
worden bij het voorschoolplein.
- Ouders/ verzorgers komen niet in school, m.u.v. bijzondere situaties. Informatie
hierover volgt verderop in het protocol.
- In de voorschool gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de wet
kinderopvang.
- In de voorschool is men gewent om te werken volgens (bestaande) strikte
hygiëne richtlijnen.
- Communicatie worden zo kort mogelijk gehouden, en overdrachten worden
digitaal via ouderportaal of telefonisch gedaan.
- Regels met betrekking tot zieke kinderen (informatie hierover volgt verderop in
het protocol).
Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de kinderopvang en BSO
setting.
1. Algemeen
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
- Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
- Tussen leidsters en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter
afstand bewaard worden
- Tussen leidsters onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
- Tussen leidsters en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
- BSO de Wiebelboot draagt er zorg voor dat er melding wordt gedaan bij de GGD
indien ze meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben
- Bij binnenkomst vragen leidsters of kinderen klachten hebben en indien ze wel
klachten hebben moeten ze naar huis
- Bij twijfel naar huis
- Klachten die zich ontwikkelen gedurende de dag ook direct naar huis
2. Fysiek contact:
- Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
- Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
- Tussen Leidsters en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter
afstand bewaard worden
- Alle kinderen die binnenkomen moeten handen wassen conform de richtlijnen
frequent en met water en zeep gedurende tenminste 20 sec.
- Geen handen schudden

-

Hoesten/niezen in de elleboog
Niet aan je gezicht zitten.
Bovengenoemde vaardigheden zullen wij de kinderen spelenderwijs aanbieden.

3. Hygiënemaatregelen:
- we en de kinderen wassen onze handen bij:
o binnenkomst
o voor en na het eten
o na het buitenspelen
o na elk toiletbezoek
o nadat je een kind zijn/haar neus hebt schoongemaakt
o na het verschonen van een luier
- eten en drinken zoveel mogelijk meegeven in bakjes en bekers die de kinderen
zelf open kunnen maken. De lege verpakkingen geven we weer mee naar huis
- kinderen mogen geen eigen speelgoed meenemen van huis
- per hoek mogen vier kinderen spelen
- we leren kinderen spelenderwijs handen wassen en hoesten en niezen in de
elleboog.
- Na elke groepswisseling tussen VSO, voorschool en BSO worden de zogenaamde
“hotspots” als bijvoorbeeld deurklinken, kranen e.d. gereinigd met desinfectie.
Dit doen we ook aan het einde van de dag.
- We maken extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik
van maken en de plekken die extra vaak aangeraakt worden.
- De leidsters op de groep zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze
hygiëne maatregelen.
- De leidsters op de groep zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze
hygiëne maatregelen.
- Tussen personeel en ouders hanteren we 1,5 meter afstand conform de richtlijn
van RIVM
- Er mag één kind tegelijk naar het toilet, de leidster ziet er op toe dat handen
gedurende 20 seconden gewassen worden met zeep.
- De regel dat we een kindje aanwijzen die de ouders binnen mag laten als ze
gehaald worden vervalt voorlopig. Ouders blijven buiten op 1,5 meter afstand
van elkaar.
- De leidster laat de kinderen één voor één naar buiten gaan, waar de betreffende
ouder het kindje kan overnemen.
- Bij binnenkomst vragen we aan ouders of de kinderen gezond zijn, hebben ze
klachten zoals, hoesten, niezen, koorts dan kan het kind geen gebruik maken
van opvang. De ouders nemen het kind weer mee naar huis.
- We verwachten van ouders dat kinderen thuis blijven zoals in de thuisblijfregels
bij punt 4 is beschreven.
3. Afstand leidsters :
Leidsters dienen zicht te houden aan de 1,5 meter afstand.
4. Thuisblijfregels – gezondheid kinderen:
De leidsters passen de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
- Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis:
➢ Neusverkoudheid

-

➢ Hoesten
➢ 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
benauwdheidklachten heeft, blijft het kind ook thuis.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de
voorschool.
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.
Bij koorts (vanaf 38 graden Celsius) blijft iedereen in het huishouden thuis.
Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met
toestemming van ouder(s)/verzorger(s).

5. Gezondheidsregels leidster(s):
Werken op een voorschool als leidster valt onder één van de cruciale beroepen.
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:
- Leidsters 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.
- Leidsters worden getest conform de zorgaanpak.
- Leidsters 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 of (elders) op de locatie. De
leidster gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
- Leidsters 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 leidster gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
6.Vervoer :
Laat leidsters, ouders en kinderen gebruik van het OV zoveel mogelijk mijden.
Protocol voor locatie de Viersprong.
Breng-en haalmomenten, contact ouders:
- Kinderen worden door één volwassene gebracht/gehaald. Dus zonder extra
volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.
- Haal- en brengmomenten zijn kort daarmee is ook de overdacht kort. Informatie
over een kind zullen de leidsters digitaal via logboek in kidsadmin, het
ouderportaal of telefonisch communiceren.
-

Ouders mogen niet in de voorschool komen. M.u.v. ouders met nieuwe
voorschool kinderen (Deze ouders hebben in overleg een ander tijdstip om hun
kind te brengen).
Ouders onderling dienen er zorg voor te dragen om de 1,5 meter afstand in acht
te nemen, ook op het schoolplein.

-

Kinderen halen en brengen bij het voorschoolplein tussen 8:15 en 8:30 uur.

-

Ouders brengen kinderen via het voorschoolpleintje, de ouders/verzorgers
dienen de afbakening zoveel mogelijk rechts aan te houden en de rode lijnen op
de grond te volgen en daarbij 1,5 meter afstand te houden van andere ouders
en leidsters.
De ouder kan afscheid nemen bij de voorschool deur, daar staat een leidsters
klaar om het kind te ontvangen. Na een korte overdracht waar ook gevraagd
wordt naar de gezondheid van de peuter neemt de leidster de peuter mee naar
binnen waar er verder door de andere leidster zorg wordt gedragen voor zijn
/haar welzijn. Het belangrijkste is dat de emotionele veiligheid van het kind
wordt gewaarborgd.

-

-

Na afloop van de voorschoolmorgen kunnen ouders bij het hek van het
voorschoolplein wachten. De leidster zal de peuters één voor één naar buiten
begeleiden, de ouder van de betreffende peuter kan op dat moment naar de
deur lopen voor korte overdracht. De peuter kan meegenomen worden via de
zelfde route van de afbakening met de rode lijnen op de grond. De leidster zal
dan de volgende peuter halen. We verwachten van de ouders dat 1,5 meter
afstand van elkaar bij het wachten en bij het afhalen van de peuter in acht
genomen wordt.

Tijdens de opvang:
- Speelmomenten: zullen de leidsters beide bij een ander groepje spelen.
- Kring momenten: de kring is rond en de leidster zullen beide aan 1 kant van de
kring zitten. Hierbij zit dan minimaal 1,5 meter tussen.
- Verschoon momenten: dit zal door 1 leidster gedaan worden.
- Buiten speel momenten: Ook hier nemen de leidster de 1,5 meter regel in acht.
Verjaardagen/Afscheid:
Als kinderen jarig zullen we daar aandacht aan besteden zoals we dat altijd doen,
Ouders mogen niet mee. Wel zullen wij foto versturen via ouderportaal.
Traktaties
Op dit moment mag er alleen getrakteerd worden op traktaties die per stuk apart
verpakt zijn. En meegegeven kunnen worden naar huis.
Overdracht gesprekjes:
Overdrachtsgesprekjes met ouder voor kinderen die naar de basisschool overgaan
zullen telefonisch plaatsvinden op afspraak.
Dankwoord
We willen jullie ouders bedanken voor het begrip en steun de aflopen maanden.
We gaan ervan uit dat we hierop kunnen blijven rekenen!
Samen kunnen we de onszelf en de kinderopvang gezond houden .
De richtlijnen in dit protocol zijn tot stand gekomen aan de hand van het protocol dat opgesteld
is door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke
Kinderopvang, BOinK, voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.
Dit protocol is opgesteld door BSO en kinderopvang de wiebelboot en voorgelegd en besproken
met de oudercommissie.

