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Protocol heropening Blink BSO 

 

Verantwoordelijke: Directie en Pedagogisch Medewerker 

Locatie: Blink Filmwijk 

Doel  

Dit plan biedt een houvast voor het team om vanuit de huidige situatie van noodopvang langzaam te gaan 
toewerken naar opvang tijdens de schoolgaande dagen. Het uitgangspunt hierbij is dat het voor teamleden, 
ouders en kinderen rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de 
kinderopvang weer opengaat. 

Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke 
Kinderopvang, BOINK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Dit protocol kan worden 
aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.  

Algemene Info 

• Kinderen kunnen vanaf 8 juni weer naar de buitenschoolse opvang conform contractdagen.  
• Op de BSO is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk.  
• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
• Tussen pedagogisch medewerker en kinderen ouder dan 12 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 

bewaard worden. 
• Tussen pedagogisch medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers en ouders moet altijd 

1,5 meter afstand bewaard worden.  
• De medewerkers houden afstand van elkaar. 
• De medewerkers bespreken van tevoren wie welke taken neemt en waar ze staan om zoveel mogelijk de 

afstand te bewaren. 
• Communiceren is belangrijk. Moet je naar de wc, dan meld je dat zodat de andere PM'er ervan op de 

hoogte is en zo ook afstand kan bewaren zodat je niet elkaar per ongeluk tegen kan komen. 
• Sta je samen met een andere medewerker zorg dan dat je ook daar de juiste afspraken maakt. 
• Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. Overdracht van de 

dag wordt beknopt verteld bij het haalmoment en bijzonderheden worden via de digitale weg uitgebreider 
gecommuniceerd.  

• Blink BSO organiseert de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. 
Een ouder is verplicht om 10 minuten voordat er gebracht of gehaald wordt, het door te geven via de app. 
De ouder ontvangt een tijdsmoment en de pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het kind klaar staat. 
Door het maken van afspraken met ouders over breng- en haaltijden voorkomen we piekmomenten. 

• Bij binnenkomst vraagt de pedagogisch medewerker aan het kind en ouder, of het kind klachten heeft en 
indien ze wel klachten heeft of bij twijfel of dat de klachten gedurende de dag. Dan zal het kind direct 
moeten worden opgehaald en naar huis gaan.  

• In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD 
GHOR NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor overmacht situaties als gevolg van corona. 

• Bij blink bso is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM. 
• Ouders die terug keren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur moeten bij 

thuiskomst 14 dagen in quarantaine. De quarantaineregels gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar 
die klachtvrij zijn. Ouders mogen in deze periode dus ook NIET de kind(eren) zelf halen en brengen. Dit 
geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. 



 

 

 

 

Hoeveel dagen naar de BSO?  
Wij bieden vijf dagen VSO/BSO aan. De kinderen komen weer op zijn/haar standaard BSO dagen.  
 
We hebben bij het maken van deze protocol ook gekeken naar: 
 • Veiligheid kinderen, de pedagogisch medewerker en de stagiaires.  
• Belastbaarheid van het team. Meer hygiëne maatregelingen en het opvangen van collega’s die risico klachten 
hebben zoals koorts, verkoudheid en hoesten waardoor ze niet kunnen werken.  
• Praktisch zoals inrichting van ruimtes, looproutes en schoolplein. 

Inrichting van de ruimte 

We hebben gezamenlijk afgesproken dat we zo veel als mogelijk afstand tussen de kinderen en de pedagogisch 
medewerker bewaken. We zijn het erover eens dat 1,5m afstand in de bso ruimte niet het gehele VSO of BSO 
moment kan worden bewaakt. Er zijn momenten dat kinderen en de pedagogisch medewerker dichter op 
elkaar werken, bijv. tijdens een eet moment, uitleggen van de activiteiten maar ook bij het oplossen van een 
ruzie, ongelukje e.d. nastreven. Om toch enige afstand te creëren, ook bij de jonge kinderen hebben we de 
volgende afspraken gemaakt: 

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. 

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

• We attenderen ouders erop om kleding bij hun kinderen aan te doen die zelfstandig aan- en uit 
kunnen doen uitgetrokken kunnen worden en kan worden 'vastgemaakt' (knopen van broeken, 
klittenband e.d.)  

• Bij de ingang zijn looproutes aangegeven, waar mogelijk eenrichtingsverkeer. 
• Kinderen komen/gaan één voor één naar binnen en naar buiten. 
• Bij binnen komst gaan de kinderen direct hun handen wassen. De overige kinderen blijven binnen bij 

de deur wachten samen met de pedagogisch medewerker. 
• Beperk het contact tussen kinderen. 
• De binnen en buiten ruimte van de BSO laat het toe om 1,5 meter afstand te bewaren tijdens de 

activiteiten die in groepjes (onder begeleiding van 1 pm’er) worden gedaan. 
•  

Buitenspelen  
Er zal gecontroleerd buiten worden gespeeld. De buitenruimte laat het toe dat er 1,5 meter afstand bewaakt 
wordt. Bij het buitenspelen kunnen de kinderen ook worden opgehaald door ouder. Ook hier wordt duidelijk 
aangegeven d.m.v 1,5 meter lijn. De pedagogisch medewerker zal het kind overdragen aan de ouder. 

De kinderen van Blink spelen in beginsel op het schoolplein binnen de hekken. Mocht de bso uitwijken naar 
een andere plek om te gaan spelen, dan wordt dit tijdig gecommuniceerd met ouders. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ouders binnen bij blink  
Ouders mogen wij helaas nog niet binnen bij blink verwelkomen en blijven buiten bij de 1,5 meter aangegeven 
lijn staan.  

Ophalen/wegbrengen van en naar school 

De pedagogisch medewerker houdt zich aan de maatregelen die de school heeft getroffen 
 

Halen/brengen  

We moeten voorkomen dat er massaal haal en brengmomenten van kinderen ontstaan. 

• Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. 
Informatieoverdracht over een kind gaat via de digitale weg of kan telefonisch worden gedeeld. 

• Blink bso organiseert de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan 
worden. Een ouder maakt 10 minuten voordat er gebracht of gehaald wordt een afspraak via de app. 
De ouder ontvangt een tijdsmoment en de pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het kind klaar 
staat. Door het maken van afspraken met ouders over breng- en haaltijden voorkomen we 
piekmomenten. 

• Een ouder mag het pand niet betreden bij het haal- en brengmoment. Ouder belt aan en blijft bij de 
op de grond aangegeven 1,5 meter lijn staan wachten tot dat de pedagogisch medewerker het kind 
overdraagt aan de ouder. 

• Ouders die terug keren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur moeten bij 
thuiskomst 14 dagen in quarantaine. De quarantaineregels gelden niet voor kinderen tot en met 12 
jaar die klachtvrij zijn. Ouders mogen in deze periode dus ook NIET de kind(eren) zelf halen en 
brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. 

De pedagogisch medewerker houdt een schriftelijke registratie bij wat betreft het breng en haal moment.  

Jassen en tassen  

Materialen, zoals jassen, tassen en knutsels gemaakt op school, worden in de luizenzakken bewaard. De 
luizenzakken liggen al klaar bij de kapstok en worden door de PM’er aan het kind meegegeven bij ophalen. 
Hierdoor voorkomen we opstopping bij de voordeur. 

Looproutes in blink/toiletgebruik door kinderen 

Er zal wanneer een groep zich verplaatst zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer plaats vinden binnen bij blink, er 
worden hiervoor looproutes met pijlen in blink aangebracht. Er mag maar één kind tegelijk op het toilet 
aanwezig mag zijn.  

Pedagogische aanpak 
Het uitgangspunt moet de pedagogische aanpak zijn. Kinderen gaan dan wel naar de BSO, maar de situatie is 
niet zoals deze was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook onzekerheid brengen bij de kinderen. De 
pedagogische prioriteit is groot. De kinderen en de pedagogisch medewerker moeten het openen van de BSO 
als positief kunnen ervaren. De pedagogisch medewerker moet zorgdragen dat dit ook gebeurt. Alle 
maatregelen die worden getroffen moeten worden uitgelegd en voorgedaan. De kinderen moeten ook de 
ruimte krijgen om hun verhaal te doen over de periode dat de BSO dicht was.  
• Er is ruimte om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt.  
• Er is ruimte om weer aan elkaar te wennen.  
• Er kan worden gesproken over verlies van familieleden of goede bekenden. 
 

 

 



 

 

Gezondheid en hygiëne maatregelen op blink 
 
Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zo veel als mogelijk uit de weg 
worden gegaan. De pedagogisch medewerker heeft zo min mogelijk fysiek contact met de kinderen en dienen 
onderling de 1,5 meter afstand te houden. De pedagogisch medewerker houdt afstand tot elkaar en op 1,5 
meter afstand van elkaar.  

Op iedere locatie is er voldoende handgel, zeep en papieren handdoekjes aanwezig. 

De materialen waar kinderen en pedagogisch medewerker gebruik van maken en de plekken die vaak worden 
aangeraakt (hotspots) worden extra schoongemaakt. 

Vooraf van de dienst wordt er een pedagogisch medewerker verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van 
de hygiënemaatregelen. 

Bij binnenkomst vraagt de pedagogisch medewerker aan het kind of het klachten heeft en indien ze wel 
klachten heeft of bij twijfel of dat de klachten gedurende de dag verslechteren. Dan zal het kind direct moeten 
worden opgehaald en naar huis gaan.  

Thuisblijfregels 

Zelfs met milde symptomen zoals een verkoudheid moet het kind vanaf 6 jaar thuisblijven totdat ze 24 uur 
klachtenvrij zijn. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts boven de 38 graden en/of 
benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij 
is van de klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid. In dat geval 
mogen kinderen met milde klachten niet de bso komen.  

Vanaf augustus is er een aanpassing van uit het RIVM gekomen over de richtlijnen neusverkoudheid: Omdat 
Neusverkoudheid veel voorkomt bij jonge kinderen mogen kinderen tot 6 jaar met een neusverkoudheid 
ZONDER KOORTS naar de opvang komen. 

Zieke pedagogisch medewerker 

Deze aanpak staat en valt met de gezondheid van de pedagogisch medewerker. Pedagogisch medewerker 
kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Zelfs met milde symptomen zoals 
een verkoudheid moeten pedagogisch medewerker thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Conform 
richtlijn RIVM/GGD. Pedagogisch medewerker kunnen worden getest als er vermoeden is van Corona, conform 
de zorgafspraak.  

Signaleer de pedagogisch medewerker dat een collega op de BSO een van bovenstaande klachten heeft dan 
treedt de pedagogisch medewerker in overleg met een andere collega die als bhv’er is aangesteld. 

Personeelsleden 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 de bedrijfsarts/behandelaar. 

Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, 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 hierin in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar. 

Zieke kinderen 

Kinderen kunnen naar de BSO als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met milde 
symptomen zoals een verkoudheid kinderen boven de 6 jaar moeten thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij 
zijn. Als een 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 de klachten (neusverkoudheid, 
loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid. In dat geval mogen kinderen met milde klachten niet 
naar school komen.  



 

 

Vanaf 15 juni is er een aanpassing van uit het RIVM gekomen over de richtlijnen neusverkoudheid: Omdat 
Neusverkoudheid veel voorkomt bij jonge kinderen mogen kinderen tot 6 jaar met een neusverkoudheid 
ZONDER KOORTS naar de opvang komen. 

 
• Signaleer de pedagogisch medewerker dat een ouder of kind op de BSO een van bovenstaande klachten heeft 
dan treedt de pedagogisch medewerker in overleg met een collega die als bhv’er is aangesteld. Indien nodig 
worden ouders verzocht het kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen. 

 
 • Signaleer je dat er een broertje of zusjes afwezig is wegens ziekte dan volgen we dezelfde stappen als 
hierboven beschreven.  

 

Handen wassen, hoesten of niezen  
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. Het goed 
wassen van de handen duurt ongeveer 45-60 seconden. De pedagogisch medewerker en de kinderen wassen 
op regelmatige basis de handen (minimale interval twee uur per wasbeurt). Leerlingen krijgen regelmatig een 
instructie om de handen goed te wassen.  
De leerlingen drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes.  
• Terugkerende training en aandacht voor routinematig handen wassen;  
• Pedagogisch medewerker en de kinderen moeten hun handen wassen bij aankomst op de BSO;  
• Kinderen en pedagogisch medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten 
of niezen;  
• Geef instructie om in de ellenboog te hoesten;  
• De pedagogisch medewerker geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden.  

Eten en drinken  
• Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.  
• Kinderen mogen geen voedsel delen.  
• Er mag weer getrakteerd worden, alleen mag er voorverpakte traktaties worden uitgedeeld. 
• De kinderen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.  
 
Schoonmaak  
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de handen in contact 
zijn regelmatig schoonmaken.  

 
Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, handgrepen, leuningen, deurklinken, 
toilettenbrillen, deurbel, traphekje, iPads en pc-toetsenborden.  

 
• Toiletten worden twee keer per dag schoongemaakt. Na de VSO en na de BSO. 

Op iedere locatie is er voldoende zeep en papieren handdoekjes aanwezig. 

De materialen waar kinderen en pedagogisch medewerker gebruik van maken en de plekken die vaak worden 
aangeraakt (hotspots) worden extra schoongemaakt. 

Vooraf van de dienst wordt er een pedagogisch medewerker verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van 
de hygiënemaatregelen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Reizen van pedagogisch medewerker en parkeren 
Als de mogelijkheden om het ov te gebruiken beperkt blijven, dan zullen pedagogisch medewerker met de 
auto, fiets of scooter naar blink komen. Wordt er toch met het OV gereisd, dan dient dit met een mondkapje te 
gebeuren. 

• Personeelsleden/gastouders die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rode risicokleur, 
moeten bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. Gastouders kunnen in deze periode geen opvang 
bieden. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. 
 

 
 

 

 

 

 


