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                                                    Algemeen 
  
Kinderdagverblijf Boelieboem is een kleinschalig kinderdagverblijf bestaande uit 2 locaties. De locatie 

van Gilselaan heeft 17 kindplaatsen verdeeld over 2 groepen. De locatie Boulevard heeft 12 
kindplaatsen verdeeld over 1 groep en 2  groepsruimtes. 
Vanwege het beperkt aantal kindplaatsen is ook het ouderaantal beperkt. Mede door het flexibele 

beleid dat Boelieboem voert ten aanzien van de breng- en ophaalmomenten lukt het goed om zorg te 
dragen voor voldoende en verantwoorde spreiding hierin. 

 
De ouders komen niet meer in het kinderdagverblijf vanaf 11-05- 2020 De 1,5 meter afstand wordt 
gewaarborgd, zowel binnen als buiten. 
 

 

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

wenselijk. Dit betreft de pedagogisch medewerksters naar de kinderen toe. 

*Tussen de pedagogisch medewerkers onderling en tussen de pedagogisch medewerkers en ouders moet altijd 

1,5 meter afstand bewaard worden. Hier zal heel goed op worden gelet. De medewerkers dragen hier zelf zorg 

voor en attenderen elkaar erop wanneer de afstand onvoldoende wordt bewaard. Hierin is sprake van gedeelde 

verantwoordelijkheid 

* Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. Informatie over het 

kind kan buiten (kort) en verder via: het heen en weer schriftje, telefonisch, via een appje enzovoort 

* Op beide locaties wordt het zo georganiseerd dat er tijdens de breng- en ophaalmomenten 1,5 meter afstand 

wordt bewaard. Hierover volgt later meer uitleg in dit protocol. 

* Bij Boelieboem worden de hygiëne richtlijnen gevolgd van het RIVM. Er wordt nauwgezet op toegezien dat dit 

goed wordt uitgevoerd. 

* Alle ouders zijn middels een mail op de hoogte gebracht van alle aangepaste maatregelen. Daarnaast zullen 

zij hier in de praktijk voortdurend op worden geattendeerd, indien nodig en zullen vragen hierover direct 

worden beantwoord. 

Dit protocol ligt ter inzage op beide kinderdagverblijven voor alle ouders en medewerkers van Boelieboem. De 

ouders zijn hiervan op de hoogte. Ook de ouderraad is op de hoogte van het protocol. 

* Alle kinderen zullen voortdurend worden geattendeerd op de aangepaste regels en maatregelen. 

Alle kinderen zullen spelenderwijs leren omgaan met maatregelen, zoals handen goed leren wassen en hoesten 

in de elleboog. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                            Communicatie 

* In beide locaties hangen diverse posters op met de coronamaatregelen. 

* De communicatie naar de ouders van Boelieboem staat hoog in het vaandel! Dit komt 

mede door de kleinschaligheid. De ouders zijn erg betrokken bij het kinderdagverblijf. Alle 

ouders zijn middels diverse mails voortdurend op de hoogte gebracht over de specifieke 

maatregelen die zijn getroffen . De aangepaste regels zijn helder, voor zowel ouders als de 

kinderen. Daar waar nodig zullen de regels voortdurend worden toegelicht/herhaald. 

* Ook op de voordeur hangt een poster met daarop de aangepaste maatregelen. 

* Alle ouders zijn ervan op de hoogte dat er een protocol is gemaakt en waar dit ter inzage 

ligt op het kinderdagverblijf. 

* De contacten met de ouders van Boelieboem zijn zeer goed, intensief en frequent. De 

lijnen zijn kort en de contacten zijn open, eerlijk en transparant. De ouders weten dat zij met 

elke vraag direct terecht kunnen bij de eigenaar en de pedagogisch medewerkers. Deze 

intense communicatie vinden wij zeer belangrijk. Hier wordt dagelijks veel aandacht aan 

besteed door de pedagogisch medewerkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Veiligheid 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

* Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden 

*Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 

1,5 meter afstand bewaard worden 

* Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard 

worden 

*Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard 

worden 

* Wanneer er meer dan 1 ziektegeval ( met ziektebeeld corona) op de locatie is, dan doet de 

eigenaar van Boelieboem hiervan melding bij de GGD 

* Alle  regels  worden met de ouders besproken. 

* Bij binnenkomst wordt er extra gecheckt en nagevraagd of het kind klachten heeft. 

Wanneer dit het geval is , kan het kind niet komen naar Boelieboem en moet het mee naar 

huis. 

* Als er twijfel is wordt er overlegd met de ouders of het kind kan komen of mee naar huis 

moet. 

* Wanneer het kind in de loop van de dag klachten krijgt worden de ouders opgebeld en 

moet het kind worden opgehaald. 

2 Fysiek contact: 

* Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar 

* Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water 

en zeep gedurende ten minste 20 sec. 

* Geen handen schudden 

* Hoesten/niezen in de elleboog 

 



* Niet aan je gezicht zitten 

* Knuffelen met de kinderen wordt zoveel mogelijk vermeden. 

3 Hygiënemaatregelen: 

De algemene hygiënevoorschriften van het RIVM worden strikt nageleefd. Hier wordt 

voortdurend op gelet. Dit geldt zowel voor de pedagogisch medewerksters als voor de 

kinderen.  

Dit houdt het volgende in: 

* In iedere groep is aanwezig: handzeep, ontsmettingsdoekjes, oppervlakte spray, alcohol, en 

desinfecterende handontsmetting 

* De handen van het personeel en kinderen worden goed en frequent gewassen. ( dit volgens 

het protocol hygiëne)  

* Om de handen af te  drogen worden uitsluitend papieren handdoekjes gebruikt. 

* De materialen waar kinderen en personeel gebruik van maken worden extra schoongemaakt. 

* De plekken die vaak aangeraakt worden, worden extra schoongemaakt ( denk hierbij aan 

klinken, kranen grepen van de kasten etc.) 

* De toilet wordt extra schoongemaakt 

* Niezen/hoesten in de elleboogplooi 

* Papieren zakdoekjes gebruiken 

* Anderen niet de hand schudden 

* Na niezen/hoesten/neus snuiten: de  handen goed wassen 

* Na elke verschoonbeurt wordt het aankleedkussen ontsmet met alcohol 

* Er wordt voortdurend geventileerd  

De kinderen worden door de personeelsleden gewezen op de hygiëne voorschriften. Tevens 

wordt er op toegezien dat deze zo goed mogelijk worden uitgevoerd. 

4. Afstand personeel: 

De personeelsleden van Boelieboem houden altijd 1,5 meter afstand onderling. Hier wordt 

voortdurend toezicht op gehouden met en door elkaar. Dit is een gedeelde 

verantwoordelijkheid! 

5.Thuisblijfregel 

Bij kinderdagverblijf Boelieboem worden de adviezen en richtlijnen van het RIVM toegepast. 

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht: 



* Kinderen met de volgende klachten blijven thuis: 

o Neusverkoudheid 

o Loopneus 

o Niezen 

o Keelpijn 

o Lichte hoest 

o Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (boven 38 graden 

Celsius) 

* Kinderen mogen pas weer naar Boelieboem komen  als zij 24 uur geen klachten meer 

hebben. 

* Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius 

en/of benauwdheidklachten heeft, blijft het kind ook thuis 

* Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar Boelieboem 

komen. 

*Als iemand in het huishouden van het  kind positief getest is voor COVID-19 kan het kind 

niet komen naar Boelieboem. Er volgt een quarantaine van 10 dagen en het kind kan pas 

weer komen als de betreffende persoon 24 uur klachten vrij is. 

Wanneer dit aan de orde is nemen de ouders hierover contact op met de eigenaar. 

* Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met 

toestemming van ouder(s)/verzorger(s) 

Bij twijfel overleggen de ouders met de eigenaar van Boelieboem. Tevens kan er gebruik 

worden gemaakt van de beslisboom. Alle ouders hebben deze ontvangen via de mail. 

Er wordt bij Boelieboem zeer secuur op toegezien dat er geen kinderen of personeelsleden 

komen met klachten die corona-gerelateerd ( kunnen) zijn! 

6. Thuisblijfregels – gezondheid personeel: 

 Werken in de kinderopvang valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de 

volgende richtlijnen van het RIVM: 



* Personeel met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en 

worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn (nadat zij in quarantaine zijn 

geweest) of negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk. 

7. Vervoer: 

Het personeel van Boelieboem, de ouders en de kinderen komen zo min mogelijk met het 

openbaar vervoer. 

8. Breng- en haalmomenten/Contact ouders: 

* De kinderen worden door 1 ouder/verzorger gebracht en opgehaald. 

Degene die het kind haalt en brengt heeft geen klachten zoals verkoudheid, koorts, 
benauwdheid. 

* De haal - en breng momenten zijn kort.  

De contacten tussen het team en de ouders bij ons kleinschalig kinderdagverblijf is een van 
de belangrijkste aspecten. We besteden hier dagelijks veel tijd en aandacht aan, zowel bij 
het brengen als bij het ophalen van de kindjes. De overdracht van het kind en de daarbij 
behorende informatie wordt altijd uitgebreid doorgenomen. En daarnaast wordt er gezellig 
gebabbeld over van alles en nog wat..  

Hoe fijn en gezellig is dat: het kenmerkt het warme contact dat we hebben met elkaar. 

We moeten dit gaan inkorten: de veiligheid staat voorop! 

De  informatie over het  kind die we nodig hebben kan ( behalve de korte overdracht) ook 
nog in het heen- en weer- schriftje worden genoteerd en de ouders kunnen ons ten aller 
tijde opbellen of een berichtje sturen, indien gewenst. 

* De ouders komen tijdens het halen en brengen van het kind niet binnen in het 
kinderdagverblijf. Dit is om de afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen en zodoende 
zorg te dragen voor de veiligheid van zowel  het team als de ouders.  

Op beide locaties worden de kinderen op een hele speciale en leuke  manier ontvangen: er is 
een Efteling poortje gemaakt, rijkelijk versierd met ballonnen, cadeautjes, letters etc. Dit 
uitnodigende poortje staat op ruim 1,5 meter afstand buiten. Hier lopen de kinderen 
onderdoor op en lopen zo het kinderdagverblijf binnen. Direct naast het poortje staat een 
bankje. Hierop worden de tassen van de kinderen gezet. 

De pedagogisch medewerker komt naar buiten om  de overdracht te doen en neemt het 
kind vervolgens mee naar binnen. 

* Ook buiten geldt de maatregel de afstand van 1,5 meter te bewaren tussen ouders 
onderling. Er worden geen extra lijnen aangebracht om de afstand van 1,5 meter af te 
bakenen. Boelieboem vertrouwt op de verantwoordelijkheid van de ouders. Mede vanwege 
de kleinschaligheid en de goede contacten met de ouders blijkt dat alle ouders hiermee heel 
goed rekening houden. 



* Spreiding in haal- en brengmomenten: 

Er staat niet meer dan 1 ouder bij het "kinderpoortje" om het kind over te dragen aan de 
pedagogisch medewerker 

De overige ouders wachten op de speelplaats op afstand van 1,5 meter of buiten achter de 
grote poort. 

* Wanneer het kindje wordt opgehaald en de ouder wordt niet gezien/gehoord buiten, is er 
een bel die gebruikt kan worden. Deze hangt  duidelijk in het zicht op de muur naast de 
voordeur. Op het moment dat buiten op de bel wordt gedrukt gaat er in het 
kinderdagverblijf een bel rinkelen en een lampje branden. De pedagogisch medewerkster 
komt naar de ouder toe met het kind en de tas en overige spullen.  

De overdracht is kort. Het verloop van de dag wordt kort toegelicht door de pedagogisch 
medewerker. De ouder kan kort vragen stellen. Overige informatie is uitgebreid na  te lezen 
in het " heen en weer" schriftje. 

9. Tijdens de opvang: 

Tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen. 

Vanwege de kleinschaligheid van de beide kinderdagverblijven zijn er niet meer dan 2 

groepen per locatie. Hierdoor is het contact tussen kinderen uit verschillende groepen zeer 

beperkt. 

Zowel de binnen als de buitenruimte laat het toe om 1,5 meter afstand te bewaren tussen 

volwassenen. 

10. Stagiaires: 

In verband met het kunnen bewaken van de 1 halve meter afstand tussen volwassenen is er 

besloten grotendeels te stoppen met de stagiaires. Er is nog slechts 1 stagiaire aanwezig. Zij 

komt op donderdag en vrijdagochtend. 

 

 


