
                          
Protocol Pandemie Corona BSO
veiligheid en gezondheid,Versie Mei 2021.

Ouders en pedagogisch medewerkers.

Zoals jullie allemaal in de media en op het nieuws hebben kunnen vernemen vindt de regering 
het weer verantwoord om de BSO te openen. 
Aangezien het virus nog steeds om zich heen grijpt blijven wij alleen open voor onder de 
voorwaarden die nodig zijn om de gezondheid van kinderen, jullie ouders en het team te 
kunnen waarborgen.

In samenwerking met u als ouder, personeel en dit protocol zullen wij de BSO op 
verantwoorde wijze heropenen en hebben wij er alle vertrouwen in dat een ieder hierin zijn 
eigen verantwoordelijkheid neemt. Heeft u vragen of twijfels schroom dan niet om contact op
de nemen met de directie of stuur een mail. 
Mocht u nog geen gebruik willen maken van de BSO, wat overigens ook begrijpelijk is, wilt u 
dat dan door geven aan Racquel.

Zijn er in de periode dat we gesloten zijn geweest nog bijzonderheden betreffende uw kind 
die aandacht vereisen wilt u dan van te voren telefonisch contact met Racquel opnemen of een
mail sturen naar Babbeloes. Wilt u ook nadenken of er nog wijzigingen zijn in uw algemene 
gegevens  die bij Babbeloes bekend zijn en deze aan ons doorgeven.
Denk er ook over na of zelfstandigheidscontract nog kloppend is voor uw kind in wat hij/zij 
wel of niet zelfstandig mag.

doel: 
Medische veiligheid  om besmetting met het Corona virus zo veel mogelijk in te dammen en te 
beperken. Een veilig werk en leefklimaat voor ouders, kinderen en personeel van Babbeloes.

Welke tijdelijke maatregelen worden genomen voor BSO:

 Ouders dienen tijdens het brengen en halen van hun kind een mondkapje te
dragen.
Bij ieder haal en breng contact  van BSO Babbeloes dient er een mondkapje  

          gedragen te worden. Dit zal zo blijven tot weder horen. 
    



 Ouders die hun kind halen en brengen: 
– Ouders blijven  buiten (weer of geen weer). U moet aanbellen om uw kind op te halen 
(of te brengen in vakanties). Uw kind zal schoenen en jas aan doen dan kan het mee 
naar huis. We proberen de overdracht met de leidster zo kort mogelijk te houden ,bij 
de ingang.
– Haal eerst het broertje of zusje van het KDV op mocht u daar noog naar binnen 
moeten de BSO kinderen mogen immer niet op het KDV komen.
– Haal uw kind met 1 volwassenen op.

 Ophalen van school:
– De kinderen worden voor noodopvang op dezelfde wijze opgehaald uit school als 
voorheen, waar school hier andere ideeën over heeft zullen we dit in overleg aanpassen
en uitleggen aan de kinderen en u als ouder.
– De leidster die de kinderen per BSO auto vervoerd zal een mondkapje dragen  
tijdens het rijden, dit geld ook voor de kinderen van groep 7 en 8 die per auto 
vervoerd worden. Normaliter kunnen groep 7 en 8 kinderen prima afstand houden en 
begrijpen ze dit goed maar in een auto kun je nu eenmaal geen 1,5 meter afstand 
bewaren.

 Aangescherpte hygiënemaatregelen blijven van kracht. 
– Leidsters en kinderen dienen frequent en volgens de RIVM regels hun handen te
   wassen met water en zeep gedurende 20 seconden. 
– Extra contactpunten worden extra gereinigd zoals deurklinken toiletbrillen   
   beeldschermen spelmateriaal etc.
– Er is voldoende handzeep en papieren handdoekjes aanwezig.
– Na iedere werkdag wordt de ruimte goed gereinigd.
– Hoest en nies in je elleboog en zit niet aan je gezicht.
– Communiceer hygiënemaatregelen naar de kinderen.
– Gebruikt speelgoed en spelmateriaal wordt gereinigd.
– Toiletten worden tussendoor extra gereinigd door de pm-ers.

 We ventileren extra wanneer de kinderen niet aanwezig zijn, er zit een 
ventilatiesysteem in de ramen van de BSO waardoor er continu verse lucht naar binnen
komt. Bij goed weer blijven de ramen lekker open.

 Leidsters proberen zo veel mogelijk op 1,5 meter afstand van elkaar en ouders te 
blijven.

 De VSO is vanaf 19 April weer geopend. Ouders die voorheen gebruikt maakten van 
VSO volgens contract mogen dit nu ook weer gaan doen. Laat wel even aan Racquel 
weten of u hier gebruik van gaat maken.

 Liever geen warm eten op de BSO.
Wij willen dringend verzoeken om ouders die eerder vrij zijn of thuis werken en in 
staat zijn om hun kinderen eerder op te halen en thuis met hun kunnen eten, dit ook 
doen. De verdeling rond ophaaltijden is dan beter verdeeld en veiligheid en hygiëne 
tijdens het eten blijven beter gewaarborgd.



 
 Mochten BSO kinderen buiten spelen tijdens ophaaltijd, houdt dan als ouder 1,5 meter

afstand van alle andere kinderen en benoem dit waar nodig ook naar de kinderen toe. 
Ga ook al staat de buitendeur open niet naar binnen maar maak gebruik van de deurbel 
om contact te leggen met de leidster.

 Mocht u in quarantaine zijn:  Haal of breng uw kind dan niet zelf naar de BSO, maar 
laat dit doen door iemand die niet ziek is of in quarantaine is.

 In deze heropening van de BSO verzoeken we geen dagen te ruilen of extra dagen af 
te nemen. Zo blijft de samenstelling van de groep iedere week het zelfde.

 We proberen zoveel mogelijk dezelfde leidsters in zetten op dezelfde dagen, zodat 
ook hier dezelfde samenstelling gewaarborgd blijft. (Calamiteiten daargelaten)

Aangepaste Leefregels voor BSO:

– Geef het door als u zelf  uw kind of iemand in uw familie corona klachten of corona heeft.
   Neem contact op met  huisarts en GGD en neem hierin uw eigen verantwoordelijkheid.
– We schudden geen handen.
– Heb begrip voor deze situatie en elkaar.
– Waar er meerdere mensen in uw looprichting gaan , wacht dan even op elkaar en
   geef elkaar de ruimte.
– Geef aan de leidsters door hoe laat u uw kind op komt halen.
– Houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Kinderen hoeven geen afstand(mits het niet te lijfelijk
   wordt) te houden van elkaar en van de  leidsters.
– Blijf buiten tijdens het ophalen van kinderen.
– Spreek elkaar netjes aan als er bepaalde leefregels niet opgevolgd worden.
– Mocht u toch onverhoopt naar binnen moeten bij de BSO was of ontsmet uw handen dan. 
– Halen en brengen van kinderen door 1 persoon.
– Houdt u aan de haal en breng regels wij doen ons uiterste best om de opvang zo
   goed en veilig mogelijk te bieden.
– Waar een langere overdracht nodig is zullen wij bij de deur aangeven dat we
   telefonisch contact leggen met ouders  voor 18.00 uur.
– Trakteren mag, maar dan wel graag voorverpakte etenswaren die wij zelf nog moeten
   openen.
– Als u een praatje wilt maken met andere ouders willen wij nadrukkelijk verzoeken dit
   buiten de poorten van Babbeloes te doen.
– Geef bijzonderheden van te voren telefonisch of per app door aan Racquel.

Thuisblijf en testregels BSO kinderen (4 jaar tot en met groep 8:)

– Het testen van kinderen 4 tot 12 jaar:



Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan en de buitenschoolse opvang
gaan, is het thuisblijf- en testbeleid sinds 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat 
voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle 
klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij 
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als
ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben 
zonder koorts en benauwdheid.

– Let op : Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een 
professional wordt afgenomen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden 
met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

 
– Als kinderen in (nauw) contact zijn geweest met een persoon die besmet is met corona of uit
een bron en contact onderzoek is gekomen of u een melding heeft gehad van de corona app, 
blijft het kind thuis en gaat het in quarantaine. Vanaf de vijfde dag kan het kind zich laten 
testen. Is de uitslag negatief hoeft de quarantaine periode niet afgemaakt te worden. Is de 
uitslag positief volgt dan het advies van de GGD.

– Als iemand in het huishouden van het kind op dit moment of in de afgelopen 10 dagen corona 
heeft of heeft gehad blijft het kind thuis.

– Het kind verkoudheidsklachten heeft ( snot in/uit de neus ongeacht welke kleur, niezen 
kuchen incidenteel hoesten en/of keelpijn.

– Als iemand binnen het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19,
  en de geteste persoon in het gezin koorts (38 graden of hoger) heeft en/of benauwdheid     
  blijven de kinderen thuis totdat de uitslag bekend is, ook al hebben zij zelf geen klachten.    
  *Mocht de geteste persoon geen koorts hebben en geen benauwdheid mag het kind gewoon   
  komen.
  * Is de uitslag negatief, mogen de kinderen  weer naar de opvang ook al zijn nog niet alle
   klachten verdwenen.
  *Is de uitslag positief , moeten de kinderen wachten tot desbetreffende persoon 24 uur    
geen  klachten meer heeft en vanaf die tijd nog 10 dagen extra thuis (in quarantaine)  
blijven. Mocht een besmet persoon in strikte zelf isolatie kunnen zijn en absoluut geen 
contact hebben gehad met het kind  dan mogen  de huisgenoten en dus ook kinderen mits ze 
zelf geen klachten hebben vanaf de 5de dag getest worden. Als de uitslag dan negatief is 
hoeft de volledige quarantaine periode niet afgemaakt te worden. Het advies van de GGD is 
hierbij geldend. Het is wel van groot belang om alert te zijn op klachten en waar er klachten 
ontstaan  opnieuw te laten testen.

– Als het kind koorts heeft, vanaf 38 graden of hoger.
Mag het kind niet komen. 
Mocht een kind koorts krijgen tijdens zijn/haar verblijf op BSO Babbeloes dan moet het kind
opgehaald worden. Ook dienen eventuele broertjes of zusjes dan opgehaald te worden van  
het KDV of BSO. Dit is om te kijken hoe de klachten van het kind en eventuele broertjes en  
zusjes zich ontwikkelen. Heeft het kind met koorts alleen maar koorts en geen verdere  



klachten dan mogen broertjes en zusjes de volgende dag  weer bij Babbeloes komen mits ze    
zelf klachtenvrij blijven. Het kind dat koorts had dient eerst 24 uur klachtvrij te zijn voor  
het weer mag komen.

– Als iemand in het huishouden van het kind naast milde corona klachten ook koorts (38 
Graden) en of benauwdheid heeft. (neusverkoudheid keelpijn, niezen, hoesten verlies reuk /
smaak, benauwdheid), blijft het kind thuis (broertje of zusje dat op KDV komt ook) Zijn de 
klachten na 24 uur verdwenen en heeft het kind geen klachten gekregen mag het weer komen 
bij de opvang.

–  Ieder BSO kind moet zich bij nieuw ontstane (covid-19) klachten laten testen waar het kind
niet getst wordt moet het minimaal 24 uur klachtenvrij zijn voordat het weer naar de BSO 
mag komen. Voorzichtigheid blijft geboden.

– Kinderen en Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje/rood 
reisadvies, moeten bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Vanaf de vijfde dag kan er getest 
worden op covid ,is de testuitslag negatief dan hoeft de quarantaine periode niet afgemaakt 
te worden en kan het kind naar de BSO komen. Blijf alert op het ontwikkelen van klachten en 
laat uw kind bij klachten opnieuw testen.
De quarantaine regels gelden ook als de risico kleur tijdens de reis veranderd is naar oranje 
of rood. 

– Hoe lang een kind thuis blijft vindt u ook terug in de beslisboom die link hiervan staat 
hieronder vermeld en gebeurt vaak ook in overleg met de GGD.

– Voor alle andere klachten volgen we het protocol zieke kinderen die u op de website 
   vindt. 

– Om  te bepalen of een kind wel of niet kan komen doorlopen wij de beslisboom deze 
ziet u op de volgende pagina. Broertjes en zusjes dienen apart deze beslisboom te 
doorlopen.(zie link hieronder) Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met Babbeloes.

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-
boinkajnrivm.pdf

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen     

Afspraken met Kinderen:

– De kinderen op de BSO mogen op normale wijze met elkaar omgaan. Wel proberen we
  kinderen er op te attenderen niet te lijfelijk met elkaar om te gaan Dit, omdat er maar 1  
  BSO groep bestaat en kinderen van verschillende scholen bij elkaar zijn. Er is ruimte genoeg
  om toch fijn te spelen met elkaar en toch wat afstand te houden. We zullen hen hierop  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf


  attenderen waar dat mogelijk is.
– Kinderen uit groep 7 en 8 die wel afstand moeten bewaren tot andere kinderen zijn bij BSO
  Babbeloes in de minderheid momenteel zijn dit 2 kinderen die binnenkort de BSO verlaten.  
  In overleg met hen bekijken we wat voor hen een passende oplossing is en waar zij geen  
  afstand kunnen bewaren kunnen we er voor kiezen om hen tijdelijk een mondkapje te laten 
  dragen wanneer ze geen afstand kunnen houden of zich moeten verplaatsten. We zullen bij 
  Babbeloes zo lang de corona maatregelen van kracht blijven de leeftijdsgroepen goed in de  
  gaten houden en waar nodig het protocol en maatregelen aanpassen.
– Kinderen vanaf 12 jaar (deze leeftijd komt doorgaans weinig voor bij de BSO) moeten wel 1,5
   meter afstand houden van de leidsters op de BSO
– Niet aan andermans eten drinken of spullen zitten.
– Laat ruimte tussen de stoelen zitten aan tafel
– Bespreek de corona situatie.
– Leg hygiëne maatregelen iedere dag uit. ( hoesten, niezen, handen wassen etc.) en help
   kinderen herinneren. Geen vingers in de mond stoppen of veel in je gezicht zitten.
– Bij binnenkomst gelijk de handen wassen met water en zeep gedurende 20 seconden, liever
  geen desinfectans, hier helpen de leidsters hen aan herinneren.
– Spreek elkaar netjes aan waar andere kinderen zich niet aan de regels houden.
- Na een toiletbezoek

Besmetting op locatie:

In het geval van een positieve besmetting onder de medewerkers of kinderen, wordt de GGD 
afdeling infectiebestrijding geinformeerd door de directie. Wanneer een kind of medewerker
positief getest is voert de GGD een bron en contact onderzoek uit zowel buiten als binnen 
Babbeloes. De GGD komt indien van toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te 
regelen maatregelen. 1 van deze maatregelen zal daarbij zijn, de gehele BSO groep minimaal  
5 dagen in quarantaine te zetten. Na 5 dagen kunnen kinderen getest worden. Bij een 
negatieve testuitslag zal de BSO voor deze kinderen weer open gaan. Positief geteste mensen
blijven minimaal 7 dagen thuis en moeten vanaf 7 dagen 24 uur klachtenvrij zijn voordat ze 
weer mogen komen. Het advies van de  GGD is hierin bepalend. Door alle bovenstaande 
maatregelen en leefregels zo goed mogelijk toe te passen hopen we een besmetting op locatie 
te voorkomen en zo lang mogelijk en verantwoord open te kunnen  blijven.  
Het personeel, loopt op deze wijze zo min mogelijk risico en kunnen hun werk zo goed mogelijk
uit voeren. 
Het personeel werkt volgens de richtlijnen en handreiking van protocol kinderopvang  dat 
door de Brancheorganisatie is opgesteld.
Op de website is ook een stappenplan bij een verdenink van of besmetting met covid-19 te
vinden die we zullen toepassen mits er een besmetting plaats vindt binnen Babbeloes.

Maatregelen medewerkers:

1- Medewerkers checken hun eigen gezondheid voordat ze naar het werk komen. Bij corona 
verschijnselen zoals zullen zij thuis blijven en zich laten testen. 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 
2- Medewerkers worden met voorrang getest bij de GGD.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen


3- Bij een negatieve testuitslag kan de medewerker weer aan het werk met inachtneming van  
    de hygiënemaatregelen. 
4- Bij een positieve testuitslag moet de medewerker 7 dagen thuis blijven. Mocht de 
medewerker daarna 24 uur klachtvrij zijn dan mag de medewerkers weer aan het werk. 
Tevens wordt via de GGD een bron en contact onderzoek gedaan en zal er advies gegeven 
worden over vervolgstappen .
5- Als iemand in het huishouden van de medewerker naast milde coronaklachten ook koorts 
en/of benauwdheidsklachten heeft blijft de medewerker thuis. Als de testuitslag negatief is 
mag de medewerker weer aan het werk.
Als de huisgenoot positief is en strikte zelf isolatie is mogelijk dan kunnen de huisgenoten 
zich vanaf de 5-de dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten 
testen. Is de test dan negatief dan hoeft de quarantaine periode niet afgemaakt te worden. 
Blijf wel alert en laat je opnieuw testen als zich toch klachten ontwikkelen.
6- Verdere regelgeving en afspraken omtrent corona en personeel is voor hen op kantoor te 
vinden.
7- Medewerkers zullen zich structureel 2 x per week laten testen met een zelftest. Dit is 
geen verpichting voor de medewerkers maar wel zeer wenselijk. We volgen hiervoor een 
stappenplan en gebruiksaanwijzing die bij medewerkers bekend zijn.

Tot slot:

Door ons aan deze strikte regels te houden tijdens deze noodopvang hopen we voor 
iedereen zo lang en zo goed mogelijk open te kunnen blijven. Het personeel loopt dan zo 
min mogelijk risico en kunnen op de wijze zo goed mogelijk hun werk proberen uit te 
voeren. Mocht personeel ziek worden dan volgen we ook de richtlijnen van GGD en RIVM 
en kan een mogelijke isolatie van de BSO tot de maatregelen behoren. Verder werkt het
personeel volgens de richtlijnen en handreiking van protocol kinderopvang  dat door de 
Brancheorganisatie is opgesteld.

Als er om welke reden dan ook afgeweken moet worden van deze tijdelijke maatregelen en 
leefregels dan vragen wij jullie dringend, om eerst contact te leggen met de directie van 
Babbeloes: Racquel de Mey (privé 06 21210287) of Moniek Hofstede (privé 06 11883144).

Wij realiseren ons heel goed dat dit een aantal scherpe maatregelen zijn, Echter zien wij 
gezien de omstandigheden, geen andere manier om opvang te bieden en hebben wij jullie steun
en medewerking nodig om dit in goede banen te laten lopen.

Laten we zorgen dat we scherp blijven met elkaar.
Naar aanleiding van een volgende persconferentie/berichtgeving zullen wij waar nodig het 
protocol aanpassen en u als ouder op de hoogte brengen.

Tot die tijd……
Blijf vooral gezond!

En let een beetje op elkaar

Namens het het hele team van Babbeloes.  




