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1.

Doel

Het draaiboek heeft als doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij de peuteropvang en
BSO kunnen open blijven tijdens Covid-19 maatregelen. Zodat wij onze opvang zo goed als mogelijk
vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen wij de mogelijkheid om het coronavirus door te geven
zoveel mogelijk beperken. Wij streven naar een opvang als veilige zone voor kinderen en
pedagogische medewerkers.
De benoemde onderdelen in dit draaiboek zijn een overweging, gedachten en mogelijke tips die bij het
maken van een plan heropening van de opvang gebruikt kunnen worden. Allerlei verschillende
elementen kunnen van invloed zijn op de uitwerking van het plan.
De invulling is afhankelijk van:
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Het RIVM/GGD-advies
Afspraken op bestuursniveau/Stichting Proo
Afspraken op schoolniveau/Daltonschool De Wereldweide
Afspraken met ouders in vitaal beroep.

2.

Aanpak organisatie

Algemeen
Wij streven ernaar om bij alle groepen een gezonde leefklimaat te creëren. Wij werken aan de hand
van de richtlijnen volgens de RIVM en BOINK. Deze werkwijze wordt wekelijks geëvalueerd en als
nodig bijgesteld.

Voor het maken van een verdeling hebben we gekeken naar:








Veiligheid Pedagogische Medewerkers, Stagiaires, kinderen en ouders.
Belastbaarheid van het team. Pedagogisch medewerkers worden naast het draaien van de
groepen eventueel belast met andere taken zoals de vitale- en noodopvang
Praktisch gebruik van ruimtes en looproutes.
Alle kinderen mogen naar de opvang komen (peutergroepen BSO)
Tussen de kinderen hoeft er geen 1,5 meter afstand bewaard worden
Tussen de pedagogisch medewerkers moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
De pedagogisch medewerkers zien er op toe dat de kinderen regelmatig hun handen wassen
(zoals bij aanvang vd groep)

Verdeling
Voor de verdeling van de groepen maken wij gebruik van de welwillendheid van onze
pedagogisch medewerkers en stagiaires om op andere dagen te worden ingezet.
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Dagen en tijden
Deze werkwijze wordt wekelijks geëvalueerd en als nodig bijgesteld.
Dagen
BSO

Peuters

Peuter-extra

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Vanaf 14.30
uur

Vanaf 14.30
uur

Vanaf 12.30
uur

Vanaf 14,30
uur

Gesloten

8.30-12.15
uur

8.30-12.15
uur

8.30-12.15
uur

Gesloten

12.15-14.30
uur

12.15-14.30
uur

12.15-14.30
uur

Gesloten

De peuters komen maandag, dinsdag en donderdag aansluitend zal de BSO op deze dagen na 14.30
uur starten. De BSO wordt buiten op het grote plein opgevangen nadat zij uit school komen.
Vervolgens zullen naar binnen gaan om hun handen te wassen. Dit zijn per keer niet meer dan 4
kinderen tegelijk. Bij 9 BSO kinderen en meer zullen wij hiervoor gebruik maken van de grote gang in
Daltonschool De Wereldweide, of bij mooi weer naar buiten. Zodat wij als pedagogisch medewerkers
voldoende afstand kunnen houden onderling.

Brengen en halen
In deze periode is ons breng- en haalbeleid veranderd.
Ouders mogen niet mee naar binnen of op het plein komen.
Onze voorkeur gaat uit naar 1 ouder per gezin met brengen en halen.
Deze momenten houden wij zo kort mogelijk. Overdracht gaat via onze Whatsapp.
(Informatie uit: Brancheorganisatie Kinderopvang Protocol Veiligheid en Hygiëne Kinderopvang)

Brengen:
Peuters worden met groep 1 en 2 bij het kleuterhek opgevangen door twee pedagogisch
medewerkers. De brengtijd hiervoor is tussen 8.25/8.30 uur.
Halen:
Peuters worden door de pedagogisch medewerkers naar buiten gebracht. De peuters
worden buiten bij het kleuterhek door de ouders opgewacht. De tijd is van tevoren met de
ouders afgesproken.
Brengen:
BSO-kinderen gaan na schooltijd via de route die Daltonschool De Wereldweide heeft
beschreven.
Alle BSO-kinderen verzamelen zich op het grote plein.
Kinderen uit de groepen 1 t/m 4 gaan via de onderbouw naar buiten. Zij worden door hun
leerkracht of stagiaire buitenom naar het grote plein gebracht.
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan via de bovenbouw naar buiten.
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Alle kinderen blijven buiten tot een pedagogisch medewerker aangeeft dat zij naar binnen
kunnen.
Halen:
BSO, ouders mogen niet naar binnen. Om het haalmoment makkelijk voor allen te houden,
sturen de ouders een berichtje naar de pedagogisch medewerker dat zij er zijn. De
pedagogisch medewerker zorgt dat het kind naar de deur wordt gebracht.

Pauzetijden
De schooltijden van Daltonschool De Wereldweide worden bepaald aan de hand van het advies van
RIVM/GGD. Met onze peutergroepen sluiten wij hierbij aan.
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Gezondheid- en hygiënemaatregelen
Inrichting van de lokaal en gang
In het lokaal is het zover mogelijk aangepast zodat er voldoende afstand gehouden kan worden
tussen pedagogisch medewerker. Wij hebben hiervoor een aantal hoeken gesloten zodat er
voldoende ruimte is ontstaat in het lokaal. Tijdens de dag op start zal pedagogisch medewerker het
raam openen. Gedurende de dag blijft het raam open op de minimale stand. Tijdens pauzes en
andere afwezigheden gaat het raam helemaal open om te ventileren. Er wordt geen gebruik gemaakt
van losse ventilatoren. Deze zorgen voor een ongewenste recirculatie van de aanwezige lucht en
dragen daarmee bij aan verspreiding van deeltjes in de lucht.
Voldoende ventileren is een van de adviezen van het RIVM. Dit geldt ook voor in de Herfst.

Verkeer in- en om de school
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Breng de leerlingen tussen 8.25 uur en 8.30 uur. Houd afstand en neem zo snel
mogelijk afscheid.
Meldt bijzonderheden via Whatsapp zodat de overdracht kort is.
Ouders mogen de school niet betreden. Wij vragen ouders bij het halen en brengen
de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren.
Beperk zoveel mogelijk het verkeer op de gang.
Houd deuren zoveel mogelijk open zodat deurklinken niet onnodig aangeraakt
hoeven worden.
Tassen van de peuters in de tassenkast in het lokaal, jassen aan hun eigen kapstok.
Tassen van de BSO en jassen aan de kapstok.
Bij halen en brengen met de auto: bij voorkeur via ‘Kiss & Ride’.
Ouders die wachten, wachten op afstand. De ingang blijft vrij.
Ouders van peuters kunnen hun kind bij het kleuterhek afgeven bij pedagogisch
medewerker. Pedagogisch medewerker zal met de peuters op het plein blijven tot de
bel gaat en voor groep 1/2 naar binnen gaan. Ouders gaan dus NIET mee naar
binnen.
Peuters worden door de pedagogisch medewerker naar buiten gebracht. De peuters
worden buiten bij het kleuterhek door de ouders opgewacht. De ophaaltijd wordt
afgesproken met ouders.



BSO-kinderen gaan na schooltijd via de route die Daltonschool De Wereldweide heeft
beschreven.Alle BSO-kinderen verzamelen zich op het grote plein.
Kinderen uit de groepen 1 t/m 4 gaan via de onderbouw naar buiten. Zij worden door
hun leerkracht of stagiaire buitenom naar het grote plein gebracht.
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan via de bovenbouw naar buiten.



BSO-kinderen ouders mogen niet naar binnen. Om het haalmoment makkelijk voor
allen te houden, sturen de ouders een berichtje naar de pedagogisch medewerker
dat zij er zijn. De pedagogisch medewerker zorgt dat het kind naar de deur wordt
gebracht. Informatie hangt aan de buitendeur.



Daltonschool De Wereldweide zorgt ervoor dat er ruimte op het plein is voor ouders
(zal zichtbaar zijn) om de kinderen weg te brengen en op te halen. Houd daarbij ook
onderling afstand. Bespreek met uw kind ook dat zij afstand tot alle volwassenen
moeten houden.

Materialen




Geen speelgoed van thuis mee naar de opvang. (Peuters: een knuffel als troost mag wel)
In het lokaal zijn de hoeveelheid materialen beperkt.
Gebruikte materialen en werkoppervlakken worden meerdere keren per dag schoongemaakt
of gedeinfecteerd.

Gezondheidsmaatregelen
Zieke pedagogisch medewerkers
Pedagogisch medewerkers kunnen naar de opvang als er geen sprake is van symptomen van het
coronavirus. Zelfs bij milde symptomen, zoals een verkoudheid, blijven ze thuis tot ze minstens 24 uur
klachtenvrij zijn. Als een pedagogisch medewerker ziek is.
Zieke kinderen
Kinderen tussen 0 en 6 jaar mogen naar de opvang als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder
koorts. Kinderen met andere klachten, die bij Covid-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten
en koorts) moeten thuisblijven tot ze minstens 24 uur klachtenvrij zijn. Als één of meerdere
gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden
binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij is van milde klachten (neusverkoudheid,
loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid).




Signaleert een pedagogisch medewerker dat een ouder of kind op school een van
bovenstaande klachten heeft dan treedt de pedagogisch medewerker in overleg met de
directeur of leidinggevende. Indien nodig worden ouders verzocht het kind z.s.m. op te halen
om verdere verspreiding te voorkomen.
Signaleer je dat er een broertje of zusje afwezig is wegens ziekte dan volgen we dezelfde
stappen als hierboven.

Hygiënemaatregelen
Wij hanteren de slogan: “Heel gewoon, handen schoon.’’ Bij ons op de peutergroep en BSO hanteren
wij het handen was protocol. Hiervoor hebben wij zichtbaar posters hangen hoe je handen moeten
wassen en wanneer je handen moet wassen.
Overal waar je leest kinderen kun je ook pedagogisch medewerkers of stagiaires plaatsen, want ook
zij houden zich aan deze hygiënemaatregelen.
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Kinderen wassen bij binnenkomst hun handen.
Kinderen wassen hun handen voor vertrek naar huis.
Kinderen wassen bij thuiskomst hun handen.
Kinderen wassen na het buitenspelen hun handen.
Kinderen wassen na hoesten of niezen hun handen.
Kinderen wassen na toiletgang of verschoning hun handen.
Kinderen wassen bij zichtbaar vuile handen hun handen.





Voordat een groep het lokaal gaat betreden worden alle tafels gereinigd.
In het lokaal zijn tissues/papieren zakdoekjes aanwezig.
Plastic handschoenen zijn aanwezig voor collega’s voor gebruik tijdens reiniging/schoonmaak
werkzaamheden.

Eten en drinken


Iedereen wast goed zijn handen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.

Schoonmaak
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen wij de oppervlakken die met handen in
contact zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van
tafels, speelgoed, handgrepen, deurklinken en toiletbrillen.
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Toiletten moeten iedere dag worden schoongemaakt.
Vuilnisbakken moeten op dagelijkse basis worden geleegd.

3.

Pedagogische aanpak

Pedagogische aanpak
Vanuit de Kinderopvang hebben wij een pedagogische aanpak, kinderen mogen weer naar de
peuteropvang en BSO komen. De situatie is niet zoals deze was, dit zal veel vragen oproepen bij de
kinderen. Daarom is onze pedagogische prioriteit hoog het is van belang dat de kinderen de opvang
als een positieve plek kunnen ervaren. Pedagogisch medewerkers moeten hiervoor zorgdragen.
Maatregelen die zijn getroffen zullen worden uitgelegd en voorgedaan. Wij geven het kind de ruimte
om te praten over alles wat het kind bezighoudt en mee heeft gemaakt.

Sport- spelmomenten
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Wij zorgen ervoor dat de pedagogisch medewerkers onderling afstand houden 1,5 meter.
Voor en na het spelmoment wast iedereen zijn handen volgens de richtlijnen.
Kinderen bewegen zoveel mogelijk buiten.
Regelmatig buitenspelen is een goede oplossing mits het weer het toelaat.

4.

Communicatie

Communicatie
Een heldere communicatie naar ouders, kinderen en personeel is belangrijk. Wij houden u op de
hoogte via telefoon en e-mail over de ontwikkelingen.
Wij als organisatie hebben de intentie om de 1,5 meter regel na te leven, maar dit kan niet altijd
gegarandeerd worden. Werken met kinderen heeft soms beperkingen denk hierbij aan het helpen bij
de toilet gang of wanneer het kind komt te vallen. Maar denk ook aan kinderen die elkaar weken niet
meer gezien hebben en op elkaar afstappen.
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Verwijzingen
RIVM, Rijksoverheid, BOINK

10

