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Inleiding 

Dit protocol dat in gaat per 11 mei 2020 is mede opgesteld door de Brancheorganisatie 

Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, voor werkende ouders 

en FNV in samenspraak met SZW.  

Het bevat de algemene maatregelen voor de gehele kinderopvangsector. Daarnaast bevat dit 

protocol de specifieke uitwerking voor onze eigen kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.  

Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk.  

De laatste versie is te vinden op onze websites:  

• www.belhameltje.com 

• www.hetkoetshuisje.nl 

• www.tantetuit.nl 

• www.juffrouwbellefleur.nl 

 

 

 

 

  

http://www.belhameltje.com/
http://www.hetkoetshuisje.nl/
http://www.tantetuit.nl/
http://www.juffrouwbellefleur.nl/
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Algemeen Kinderen kunnen vanaf 11 mei 2020 weer naar de kinderopvang! 
 

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 de pedagogisch medewerkers en kinderen ouder dan 4 jaar 
moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden 

• Tussen pedagogisch medewerkers onderling moet altijd 1,5 meter 
afstand bewaard worden 

• Tussen pedagogisch medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter 
afstand bewaard worden 

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

Fysiek contact: - Volwassenen  houden 1,5 meter afstand van elkaar 
- Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en 

met water en handzeep gedurende ten minste 20 seconde.  
- Hoesten en niezen in de elleboog 
- Niet aan je gezicht zitten. 

 

Hygiëne maatregelen 
pedagogisch medewerkers: 

• Medewerkers wassen bij binnenkomst direct hun handen met 
water en zeep (voor dat ze iets aanraken in het gebouw), drogen 
de handen af met een papieren handdoek en gooien deze in een 
afgesloten vuilnisemmer.  

• Op iedere locatie en in iedere groep/ruimte is voldoende 
aanwezig:  

- Handzeep 
- Papierenhanddoekjes 
- Handschoenen  
- Mondkapjes 

• Pedagogisch medewerkers houden zich aan de werkinstructie 
handen wassen uit het beleid veiligheid en gezondheid. De handen 
worden gewassen met water en zeep. De handen worden 
gedroogd met een papieren handdoek. Na gebruik wordt deze 
weggegooid in een afgesloten vuilnisbak.  

• Pedagogisch medewerkers gebruiken handschoenen bij het 
verschonen van een poepluier of het aanbrengen van een zalf / 
crème. Daarna worden alsnog de handen wederom gewassen. 

• Handen worden gewassen in de volgende situaties: 
- Bij binnenkomst 
- Bij zichtbare vieze handen 
- Na een toiletbezoek 
- Na het verschonen en/of afvegen van de billen van een kind 
- Na het buitenspelen 
- Na het schoonmaken 
- Na contact met vuile was of afval 
- Na hoesten, niezen, snuiten. 
- Na contact met lichaamsvocht, zoals speeksel, snot, braaksel, 

ontlasting, wondvocht of bloed. 
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- Voor wondverzorging 

- Voor het aanraken of bereiden van voedsel 
- Voor het eten of een eet-/drinkmoment 

 

Hygiëne maatregelen 
kinderen: 

• Pedagogisch medewerkers wijzen de kinderen op de 
werkinstructie handen wassen. De handen wassen worden 
gewassen met zeep en water. Handen worden gedroogd met een 
papieren handdoek. Na gebruik wordt deze weggegooid in een 
afgesloten vuilnisbak.  

• Handen worden gewassen in de volgende situaties: 
- Bij binnenkomst 
- Bij zichtbare vieze handen  
- Voor en na het eten 
- Na een toiletbezoek 
- Na buitenspelen 
- Na contact met lichaamsvocht, zoals speeksel, snot, braaksel, 
ontlasting, wondvocht of bloed (van een ander kind).  
- Het gezicht en de handen van de baby’s wordt gewassen met een 
schone washand. Daarna direct in de was. 

• Kinderen eten fruit uit een eigen bakje. We laten ze geen fruit 
pakken van een gemeenschappelijke schaal. Dit geldt ook voor 
andere voedingsmiddelen, bijvoorbeeld brood / warm weten. 
 

 

Extra 
schoonmaakmaatregelen 

• Pedagogisch medewerkers houden zich aan de gebruikelijke 
schoonmaak- regels en vanuit het schoonmaakschema RIVM.  

• Handcontactpunten (deurklinken, kranen etc) en speelgoed 
worden gedurende de corona-periode dagelijks of meerder keren 
per dag schoongemaakt (m.u.v. duplo, deze wordt wekelijks 
gereinigd).  

• Als het speelgoed in de mond is geweest wordt het meteen 
gereinigd. 

• Het speelgoed op de samengestelde groepen is gereduceerd, het 
moet namelijk dagelijks worden gereinigd. De collectie is 
samengesteld zodat er voor ieder wat wils is. 

• Schoonmaken gebeurt met schoonmaakmiddel, schoonmaakazijn 
wordt niet goedgekeurd door het RIVM. 

• De schoonmaakwerkzaamheden worden afgetekend op de 
daarvoor bestemde lijsten. 

• Na elke verschoonbeurt wordt de verschoontafel gedesinfecteerd.  

• De was wordt op 60 graden Celsius gewassen. 

• Schoonmaakmaterialen worden na gebruik schoongemaakt.  

• Meubels en voorwerpen worden schoongemaakt met 
allesreiniger.  

• Op de groepen wordt het speelgoed gesorteerd en verminderd, 
zodat dagelijks het speelgoed schoongemaakt kan worden. 

 
Afstand pedagogisch 
medewerkers 

Het pedagogisch medewerkers houdt altijd onderling 1,5 meter afstand. Bij 
meerdere pedagogisch medewerkers in één groep, wordt zoveel mogelijk 
de groep verdeeld om in kleine groepjes en uit elkaar te werken. 
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Specifiek op ’t Belhameltje:  
Op ’t Belhameltje werken wij met 3 dagopvanggroepen van max 16 
kinderen per dag. Om de grootte van de groep te verkleinen zijn de 
groepen opnieuw ingericht zodat pedagogisch medewerkers makkelijker de 
1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaken tijdens het werken. 
Daarnaast zijn de grote hal en kleine hal ingericht als speelhallen.  
 
Peutergroep de Knorries wordt in tweeën gesplitst: één pedagogisch 
medewerker met 8 kinderen in lokaal de Knorries en één pedagogisch 
medewerker met 8 kinderen in het BSO lokaal van de Kakels tot 14.15 uur. 
 
Babygroep de Loeiers maakt extra gebruik van de eigenbuitenruimte en 
van de kleine hal. Zodat de pedagogisch medewerkers de kinderen kunnen 
verdelen en ieder zijn eigen speelruimte heeft met zijn groepje kinderen.  
 
De Snuffies maken gebruik van de grote hal voor de oudste kinderen, zodat 
ook zij de kinderen verdelen onder de pedagogisch medewerkers en 
iedereen zijn eigen werk- en speelruimte heeft voor de kinderen. 
 
Buitenspelen: 
Er wordt in kleine groepjes buiten gespeeld.  
 
Op ’t Belhameltje zijn de buitenspeeltijden verdeeld.  

- Loeiers maakt gebruik van eigen buitenruimte 
- Snuffies dagelijks van 09.30-10.30 uur 

en in de middag van 13.30-14.30 uur 
- Knorries dagelijks van 10.30-11.30 uur 

                en in de middag van 14.30-15.30 uur 
 
Specifiek voor Tante Tuit, ’t Koetshuisje en Juffrouw Bellefleur  
Op deze locaties worden de verschillende ruimtes gebruikt (de rustige 
leeromgeving voor de 0-1 jarigen, de huiselijke leeromgeving voor de 1-2 
jarigen en de ontdekkende leeromgeving voor de 2-4 jarigen). 
 

Thuisblijf regels –  
gezondheid kinderen 

Wij volgend de adviezen en richtlijnen van het RIVM:  
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 de 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 

• Bij koorts (vanaf 38 graden Celsius) blijft iedereen in het 
huishouden thuis, dus alle kinderen blijven dan thuis 
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• Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD 
met toestemming van ouder(s)/verzorger(s) 

 

Thuisblijfregels –  
gezondheid pedagogisch 
medewerkers 

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

• Pedagogisch medewerkers 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.  

• Pedagogisch medewerkers worden getest conform de zorgaanpak. 

• Pedagogisch medewerkers 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.  

• Pedagogisch medewerkers 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. 

• Als de pedagogisch medewerker hoest/koorts krijgt tijdens het 
werken of er iets waardoor hij/zij direct weg moet, wordt dit eerst 
overlegt met de leidinggevende. Dit gebeurt voordat de 
pedagogisch medewerker vertrekt. Er zal vervanging geregeld 
moeten worden. 
 

Waarborgen BKR en vier-
ogenprincipe 

Maatregelen voor waarborgen van BKR en vier-ogenprincipe: 

• Het vaste gezichten criterium wordt zo goed mogelijk 
gewaarborgd. 

• Pedagogisch medewerkers komen alleen naar de locatie als zij 
ingeroosterd zijn. 

• Samen pauze houden kan alleen op 1,5 meter afstand, maximaal 4 
personen tegelijk pauze houden. 

• Er worden geen knuffels/handen geschut aan elkaar ook niet bij 
verjaardagen.  

• Pedagogisch medewerkers spreken elkaar aan op het houden van 
1,5 meter afstand. 

• Pedagogisch medewerkers dragen geen hand- en polssieraden en 
houden de nagels kort.  

 

Vervoer • Wij laten de pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen 
gebruik van het OV zoveel mogelijk mijden.  

• Kinderen mogen naast elkaar zitten in de Belhamelbus, maar 
zitten bij voorkeur niet naast de pedagogisch medewerker. 

 

Maatregelen rondom het 
binnenklimaat 

• De temperatuur wordt gemeten met een thermometer. 

• Aanbevolen slaapkamertemperatuur is tussen de 15 en 18 graden 
(mag absoluut niet lager dan 15 zijn en niet hoger dan 25). 

• De temperatuur in de verblijfsruimte is tussen de 17 en 25 graden 
(nooit lager of hoger). 

• Bij temperaturen boven de 25 graden treedt het hitteprotocol in 
werking. 
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CO2 • De CO2 wordt gemeten met een CO2- meter. 
- 650PPM is een zeer goede luchtkwaliteit 
- lager 800PPM is een goede luchtkwaliteit 
- Hoger dan 800PPM begint men met extra ventileren 
- Hoger dan 1000PPM er moet meer geventileerd worden. 
- Hoger dan 1200 PPM er moeten direct grote 

ventilatiemaatregelen worden getroffen. 
 
Maatregelen: 
- Extra zorg voor een goed binnenmilieu doen gebeurt op twee manieren: 
1. Ventileren: Extra raam of deur openzetten. 
2. Luchten: Luchten gebeurt tussen de middag als de kinderen slapen. Alle 
ramen en deuren worden wijd tegen elkaar opengezet (ong. 15 min.). 
- Ramen staan gedurende de dag op een kiertje (ook die van de 
slaapkamers). 
- Inpandige slaapkamers (zonder raam) worden ook regelmatig 
geventileerd door de deur open te zetten (met iets ertussen). 
- Bij het afsluiten (eind van de dag) worden alle inpandige (slaapkamer-) 
deuren opengezet. 
- Als kinderen slapen kan de groepsruimte worden gelucht. 
 

• De temperatuur en CO2 (en eventuele ondernomen acties) twee 
keer per dag worden op het daarvoor bestemde formulier 
ingevuld door de medewerkers.  
 

Informatieverstrekking • Ouders worden via de ouder-groepsapp Bitcare op de hoogte 
gebracht van snelle wijzigingen. 

• Ouders ontvangen elke maand een nieuwsbrief.  

• Op de websites staat het laatste nieuws en de laatste versie 
protocollen te lezen. 

 
Noodopvang • De noodopvang loopt nog door tot 20 mei 2020 

 
Leveranciers • Onze leveranciers leggen de spullen buiten neer en kloppen op het 

raam. Dit is van te voren al overlegd met onze verschillende 
leveranciers. Leveranciers komen dus niet binnen. 
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Kinderdagverblijf 0-4 jaar Kinderen kunnen vanaf 11 mei 2020 weer naar de kinderopvang! 
 

Breng- en haalmomenten, 
contact ouders 

Algemeen geldend voor alle locaties:  
 

• De kinderen worden door één volwassene gebracht (dus zonder 
extra volwassenen of kinderen die geen gebruik maken van de 
opvang. 
 

• Alleen pedagogisch medewerkers en de kinderen komen binnen, 
de ouder blijft buiten 1,5 meter voor de deur staan.  
 

• Haal- en brengmomenten zijn kort.  
 

• Informatie / de overdracht over een kind kan via onze Bitcare app 
worden gedeeld om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken 
tijdens het brengen en halen.  
 

• Ouders die tegelijk de kind(eren) komen brengen houden 1,5 
meter afstand en staan voor de aangebrachte lijnen op de grond 
en volgen de in-/uitgang route.  
 

• Kinderen in een maxi cosi worden voor de deur op het kleed of in 
het evacuatie bed neergezet, ouders nemen weer afstand zodat 
de pedagogisch medewerker het kind kan oppakken met gepaste 
1,5 meter afstand. 
 

• Bij zonnig weer worden de kinderen thuis al ingesmeerd met 
zonnebrandcrème.  
 

Belangrijke en specifieke aandachtspunten voor het 
brengen/ophalen van de kinderen per locatie: 
 
 
Specifiek voor ’t Belhameltje 
 

• De poort van ’t Belhameltje is ’s ochtends geopend tot 09.00 uur. 
Daarna wordt de poort gesloten. Hierdoor staat brede toegang en 
hoeven mensen niet steeds de knop vast te pakken. Door de 
dranghekken te gebruiken kan er zo een route ontstaan van 
mensen die komen en gaan. Dit geldt ook vanaf 16.30 tot 18.00 
uur. Tijdens deze uren wordt er NIET buiten gespeeld. 
 

• Elke groep heeft zijn eigen ingang. Groep de Kakels en Loeiers via 
de hoofdingang, Snuffies en Knorries via eigen deur. De ouder 
wacht tot de pedagogisch medewerker de deur opent, ouders 
raken de deurklinken niet aan. 
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Specifiek voor ’t Koetshuisje 
 

• Er is een speciale looproute voor het brengen en ophalen. De 
route is met pijlen aangegeven op de grond. Ouders lopen langs 
het gebouw om hun kind(eren) af te geven en lopen terug naar de 
auto langs het plantsoen. Zodat er bij een wachtrij ouders niet 
langs elkaar heen hoeven te lopen. 
 

• Sta je in de wachtrij? Blijf voor de strepen staan en houdt 2 meter 
afstand van elkaar. 
 

• Baby’s worden in maxi cosi’s afgegeven en opgehaald. De baby 
wordt neergezet op het kleed of in het evacuatie bed en kan 
opgepakt worden als de ouder 1,5 meter afstand heeft genomen, 
dus er kan niet met de hand worden overgereikt of overgepakt.  
 

• Parkeren is alleen toegestaan op onze zoen en zoef zone 
parkeerplaatsen, dus NIET op het terrein zelf.  

 
Specifiek voor Tante Tuit 

 

• Bij Tante Tuit worden de twee deuren aan voorkant gebruikt om 
kinderen te brengen of op te halen. Twee deuren zorgen ervoor 
dat mensen niet lang hoeven te  wachten bij brengen en ophalen. 
 

• Baby’s worden in maxi cosi’s afgegeven en opgehaald. De baby 
wordt neergezet op het kleed of in het evacuatie bed en kan 
opgepakt worden als de ouder 1,5 meter afstand heeft genomen, 
dus er kan niet met de hand worden overgereikt of overgepakt.  

 
Specifiek voor Juffrouw Bellefleur 
 

• Bij Juffrouw Bellefleur wordt de hoofdingang gebruikt. Beide 
poortjes zijn geopend van 07:15-09:00 uur en van 16:30-18:15 
uur. In deze tijden wordt er niet buiten gespeeld. Dit voorkomt dat 
de ouder niet de klik hoeft aan te raken.  

 

• 1 poort is de ingang van juffrouw bellefleur en de andere poort de 
uitgang, dit staat weergegeven met bordjes. Zodat de ouders 
elkaar niet hoeven te passeren bij het brengen en ophalen. 

 

• Baby’s worden in maxi cosi’s afgegeven en opgehaald. De baby 
wordt neergezet op het kleed of in het evacuatie bed en kan 
opgepakt worden als de ouder 1,5 meter afstand heeft genomen, 
dus er kan niet met de hand worden overgereikt of overgepakt.  

 
 

Tijdens de opvang Tussen pedagogisch medewerkers en kinderen is het niet nodig om 1,5 
meter afstand in acht te nemen. Tussen pedagogisch medewerkers 
onderling is de 1,5 meter wel van toepassing. Daarom verdelen wij de 
kinderen zoveel mogelijk in de verschillende ruimtes om het contact tussen 
andere kinderen te beperken.  
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Alle kinderen wassen hun handen onder toezicht van de pedagogisch 
medewerker bij binnenkomst met water en zeep. De handen worden 
afgedroogd met papieren handdoekjes en deze worden weggegooid in een 
afgesloten emmer.  
 
Specifiek op ’t Belhameltje:  
Op ’t Belhameltje werken wij met 3 dagopvanggroepen van max 16 
kinderen per dag. Om de grootte van de groep te verkleinen zijn de 
groepen opnieuw ingericht zodat pedagogisch medewerkers makkelijker de 
1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaken. Daarnaast zijn de grote hal 
en kleine hal ingericht als speelhallen.  
 
Peutergroep de Knorries wordt in tweeën gesplitst één pedagogisch 
medewerker met 8 kinderen in lokaal de Knorries en één pedagogisch 
medewerker met 8 kinderen in het BSO lokaal van de Kakels tot 14.15 uur. 
 
Babygroep de Loeiers maakt extra gebruik van de eigenbuitenruimte en 
van de kleine hal.  Zodat de pedagogisch medewerkers de kinderen kunnen 
verdelen en ieder zijn eigen speelruimte heeft met zijn groepje kinderen.  
 
De Snuffies maken gebruik van de grote hal voor de oudste kinderen.  
 
Buitenspelen: 
Er wordt in kleine groepjes buiten gespeeld.  
 
Op ’t Belhameltje zijn de buitenspeeltijden verdeeld.  

- Loeiers hebben een eigen buitenruimte 
- Snuffies dagelijks van 09.30-10.30 uur 

en in de middag van 13.30-14.30 uur 
- Knorries dagelijks van 10.30-11.30 uur 

                en in de middag van 14.30-15.30 uur 
- De buitenschoolse opvang maakt gebruik van de 

buitenruimte van 15.30 – 16.30 uur 
Tussen 09.00 – 16.30 uur zit de poort op slot!  

 
Specifiek voor Tante Tuit, ’t Koetshuisje en Juffrouw Bellefleur: 
Bij Tante Tuit, ’t Koetshuisje en Juffrouw Bellefleur zijn de kinderen in 
leeftijd verdeeld per pedagogisch medewerker en per ruimte. Daar werken 
wij met drie verschillende ruimtes:  

- Rustige leeromgeving (1 pedagogisch medewerker + max 4 
kinderen in de leeftijd van 0-1,5 jaar) 

- Huiselijke leeromgeving (1 pedagogisch medeweker + max 5 
kinderen in de leeftijd van 1,5 – 2 jaar) 

- Ontdekkende leeromgeving (1 pedagogisch medewerker + max 8 
kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar) 

Wanneer er minder kinderen zijn en er twee pedagogisch medewerkers 
aanwezig zijn worden de kinderen verdeeld in twee groepen. Ook maken zij 
om de beurt gebruik van de keuken voor het bereiden van voedsel. 
 
Bij Tante Tuit, ’t Koetshuisje en Juffrouw Bellefleur hebben wij maar één 
groep en daar wordt er in kleine groepjes om de beurt buiten gespeeld. 
 
Wandelen 
Wij gaan alleen wandelen in een rustige omgeving.  
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Buitenschoolse opvang  
4-12 jaar 

Dit geldt alleen voor de buitenschoolse opvang op ’t Belhameltje. Op Tante 
Tuit, ’t Koetshuisje en Juffrouw Bellefleur hebben wij geen buitenschoolse 
opvang.  
 
Vanaf 11 mei 2020 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.  
 

Breng- en haalmomenten, 
contact ouders 

• De kinderen worden door één volwassene gebracht (dus zonder 
extra volwassenen of kinderen die geen gebruik maken van de 
opvang. 

 

• Haal- en brengmomenten zijn kort.  
 

• Informatie / de overdracht over een kind kan via onze Bitcare app 
worden gedeeld om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken 
tijdens het brengen en halen.  
 

• De buitenschoolse opvang heeft een eigen ingang, maakt gebruik 
van de hoofdingang. Ouders die tegelijk de kind(eren) komen 
brengen houden 1,5 meter afstand door de aangebrachte lijnen 
op de grond en volgen de ingang/uitgang route.  

 

• De poort van ’t Belhameltje is ’s ochtends geopend tot 09.00 uur. 
Daarna wordt de poort gesloten. Hierdoor staat brede toegang en 
hoeven mensen niet steeds knop vast te pakken. Door de 
dranghekken te gebruiken kan er zo een route ontstaan van 
mensen die komen en gaan. 

 

• Wij laten de BSO kinderen zelf met zonnebrandcrème insmeren bij 
mooi weer. 

 
Tijdens de opvang  

• Tussen pedagogisch medewerkers en kinderen is het niet nodig 
om 1,5 meter afstand in acht te nemen. Dit geldt ook voor het 
vervoer in de Belhamelbussen. 
 

• Bij binnenkomst wassen de kinderen hun handen met water en 
zeep, hier wordt toezicht op gehouden door de pedagogisch 
medewerker. De handen worden afgedroogd met een papieren 
handdoek en deze wordt in een afgesloten prullenbak gegooid. 
 

• De deuren zijn allemaal geopend, zodat de kinderen geen 
deurklinken hoeven vast te pakken. 

 

• Wij verdelen de kinderen zoveel mogelijk in de verschillende 
ruimtes om het contact tussen andere kinderen te beperken. Ook 
wordt er in kleine groepjes buiten gespeeld. Op ’t Belhameltje zijn 
de buitenspeeltijden verdeeld. Tussen 15.30 – 16.30 uur is de 
buitenruimte voor de BSO. Daarna gaat de poort weer open en 
zijn de kinderen weer binnen. 
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• Looproutes in de groepsruimte, we hanteren éénrichtingsverkeer.  
 

• Kinderen worden gestimuleerd om te niezen in de elleboogholte. 
 

• Kinderen kiezen een spel bij binnenkomst en spelen op deze 
plaats.  
 

• Kinderen van de BSO leggen we uit dat zij anderhalve meter 
afstand houden van elkaar.  
 

• Pedagogisch medewerkers proberen kinderen op ongedwongen 
wijze te betrekken bij de situatie. Er wordt uitleg gegeven over de 
situatie door boeken voor te lezen en er wordt gebruik gemaakt 
van pictogrammen. 

 

• We leren de kinderen om elkaar een box te geven met de voeten 
i.p.v. de vuisten. 

 

• Er worden voorlopig geen uitstapjes gemaakt naar het bos, de 
speeltuin of kinderboerderij.  
 
 


