
Locatiespecifieke maatregelen COVID-19 DONS 1, Donge

Het Protocol Kinderopvang & COVID-19 is opgesteld door de Brancheorganisatie

Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor  Werkende

Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het protocol dient als handreiking voor  de

kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de

richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang.  In het protocol

wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en  hygiëne waar

rekening mee gehouden dient te worden. Hieronder volgt de locatie-specifieke aanvulling op

het protocol, waarin de concrete  maatregelen en acties voor DONS 1 zijn uitgeschreven.

DONS 1 Donge

1 Algemeen De Buitenschoolse Opvang (BSO) is met ingang van 19 april 2021 weer

volledig geopend.

2 Breng- en

haalmomenten De regel van school is dat ouders niet voorbij de bomenrij mogen

komen. Aan het eind van de DONS-dag halen ouders hun kind(eren) op

bij de ophaalbalie langs de bomenrij.

Wanneer een kind voor 17.30 wordt opgehaald, dan kan de

DONS-telefoon (06-19006035) gebeld worden en wordt het kind naar

buiten gebracht door een DONS-docent.

Breng- en haalmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv.

via de  mail, Ouder-app of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven

bespreken tijdens het brengen en/of halen.

3 Van school

naar DONS

(ophalen van

kinderen)

Onderbouw De onderbouwgroepen die beneden zitten,

worden opgehaald door één DONS-docent, die de kinderen

naar de speelzaal brengt. De onderbouwgroepen die boven

zitten, worden opgehaald door één DONS-docent, die ze

meeneemt naar het juiste lokaal voor het eerste zorgmoment

(eten en drinken).

Midden- en bovenbouw De overige groepen komen zoveel

mogelijk zelfstandig naar de lokalen. Wanneer er toch



begeleiding nodig is zal er per kleurgroep één docent het

ophalen in juiste banen leiden.

4 Locatiespecifieke

afspraken

(hygiëne, ventilatie,

gebruik ruimtes,

looproutes)

Elke DONS-docent is verantwoordelijk voor de hygiëne binnen

zijn/haar kleurgroep. Denk hierbij aan het lokaal luchten,

schoonmaken, handzeep neerzetten en het coördineren van het

handen wassen (zie Protocol Hygiene).

We zorgen dat alle lokalen goed geventileerd zijn (zie Protocol

Ventileren en luchten).

In elke klas zijn papieren handdoekjes aanwezig en in elk krat dat

DONS meeneemt naar de klas zitten extra handzeep en

schoonmaakdoekjes.

De DONS-docenten dragen mondkapjes op de gang. In de koffiekamer

mogen max. 4 personen tegelijk zijn. Iedereen blijf rechts lopen

(vooral op de trappen).

5 Groepsindeling

kinderen

(uitzonderingen,

samengevoegde

groepen en/of

scholen)

Bij DONS zijn de kinderen verdeeld over kleurgroepen, welke nagenoeg

overeenkomen met de indeling op school.  Bij DONS 1 bieden we

alleen opvang aan de kinderen van OBS de Donge.

6 DONS-docenten

(Rooster, briefing)

Dit blok roosteren we zoveel mogelijk vaste gezichten op één vaste

kleurgroep.

De dagelijkse briefing is in de Geulstraat, waar iedereen op 1,5 meter

afstand kan zitten. De ramen zullen hierbij openstaan. Het

gemeenschappelijke deel zal max. 15 minuten duren, daarna kan

iedereen zijn/haar spullen pakken en naar het lokaal gaan waar zij die

middag met hun kleurgroep eten, drinken en een activiteit doen.

https://www.donsopvang.nl/wp-content/uploads/2018/06/Protocol-Hygiene.pdf
https://www.donsopvang.nl/wp-content/uploads/2016/01/Protocol-Ventileren-en-luchten-def.docx.pdf
https://www.donsopvang.nl/wp-content/uploads/2016/01/Protocol-Ventileren-en-luchten-def.docx.pdf


7 Ruimtegebruik

(activiteiten,

buitenspelen, vrij

spelen)

We gebruiken de ruimtes (binnen/buiten) zo effectief en efficiënt

mogelijk. We spelen zoveel mogelijk buiten. Voor en na gebruik van de

ruimte wordt er geventileerd en gelucht.


