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Inleiding 
Dit protocol is opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Brancheorganisatie Kinderopvang, RIVM 
en SZW. Praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden wordt als de 
kinderopvang weer opengaat. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de 
praktijk. Dit protocol is toegespitst op de werkwijze bij De Toverkoffer in overleg met basisschool de 
Baanbreker waar de Toverkoffer gehuisvest is.  
Dit protocol is een aanvulling op de reeds bestaande veiligheid en hygiëne maatregelen voor de 
kinderopvang. 

Beslisboom 

Beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? 
Met de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag. 
De beslisboom is aan verandering onderhevig en kan je downloaden op onderstaande link. 
https://www.boink.info/beslisboom 

Voorbereiding 
Brengen en ophalen 
Voor het brengen en halen de peuter is een Instructiefilm “looproute brengen en halen” gemaakt door “De 
Toverkoffer” en geplaatst op de Website van de Toverkoffer. Zie https://detoverkoffer.nl/nieuws/ 
of https://youtu.be/fw6n3aISMas 
 
Informeren van de ouders  
Onderstaande informatie is/wordt verstrekt aan de ouders/verzorgers. 

• Zowel de ouders van de basisschool als van de Toverkoffer mogen niet: 
- de school in  
- het schoolplein betreden, behalve via de aangegeven route. 

• De peuter wordt door 1 ouder/verzorger gebracht/opgehaald. 

• Hieruit volgt dat ouders/verzorgers helaas niet bij  feestjes/verjaardagen in de peuterspeelzaal 
kunnen zijn. We maken foto’s. 

 
Belangrijke praktische zaken 
Wat de peuter in ieder geval nodig heeft is een Tas/Rugzak groot genoeg om het volgende in te doen; 

• verschoonkleding 

• luier en doekjes 

• bakje met naam voor het, door de ouder, zelf gesneden fruit 

• eventueel bakje met naam voor de speen 

• De maandfactuur wordt in de Tas/Rugzak van de peuter gedaan 

• Kijk regelmatig op de website voor foto’s en informatie. 
 
 

https://www.boink.info/beslisboom
https://detoverkoffer.nl/nieuws/
https://youtu.be/fw6n3aISMas
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Algemene maatregelen 

• In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) 
mogelijk en wenselijk. 

• Altijd afstand houden van minimaal 1,5 meter tussen: 
- medewerkers onderling  
- medewerkers en ouders  

• Haal- en brengmomenten zijn kort en gedaan door één volwassene 

• Informatie over een kind kan gedeeld worden via: 
- digitale weg  
- telefonisch 
- eventueel briefje in de tas/rugzak 

• Wij organiseren de breng/haalmomenten zo, dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.  
Zie instructiefilm “looproute brengen en halen”. 

• In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. 

• In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen 
van het RIVM. https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso 

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

 

Aangepaste procedure 

Verwelkomen van de peuter 
Ouder volgt de looproute zoals bovengenoemde instructiefilm aangeeft en draagt de peuter over 
aan de pedagogisch werker inclusief bovengenoemde Tas/rugzak en eventuele informatie in de 
tas. Indien nodig wordt op minimaal 1,5 meter kort mondeling informatie uitgewisseld. 
 

Binnenkomst.  
Bij binnenkomst wordt de peuter opgevangen door de pedagogisch werker.  
De jas wordt opgehangen.  
Het fruit en eventuele informatie wordt uit de tas gehaald.  
 

Verdeling 
De peuters worden voor zover mogelijk in fysiek in 2 groepen verdeeld. Het lokaal, de hal of 
buiten. 
 

Spelen/ontwikkelen 
Er wordt zo min mogelijk los speelgoed gebruikt.  
Per tafel wordt er met ontwikkelingsmateriaal gespeeld wat bij het opruimen direct gereinigd en in 
de kast gezet wordt. 
Er wordt veel waterspel gedaan. 
Na het spelen handen wassen en afdrogen met papier. 
We spelen ook zoveel mogelijk in groepjes buiten. 
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Kring 
Eerst handen wassen en afdrogen met papier. 
De kinderen gebruiken hun eigen meegegeven bakje met fruit.  
Op de peuterspeelzaal krijgen de kinderen drinken. 
Daarna handen wassen en afdrogen met papier.  

 
Toilet 

Zowel voor als na de toiletgang wordt de toiletbril, spoelknopje en kraanknop schoongemaakt. 
Handenwassen met zeep en afdrogen met papier.  
Bij luier verschoning worden handschoenen aangedaan en daarna handen gewassen. 
De gehele omgeving moet schoon blijven.  

 

Afscheid 
Bij het afscheid wordt de jas aangedaan en de Tas met fruitbakje enz. om gedaan. 
Bij het ophalen, door 1 ouder, wordt dezelfde route afgelegd en afstand bewaard als bij het 
brengen. 
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