
Locatiespecifieke maatregelen COVID-19 DONS 5, BMS

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 5 zijn uitgeschreven.

DONS 5 BMS

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

volledig geopend. Op  de reguliere schooldagen  zijn we op de

maandag, dinsdag en donderdag open van 14:45 tot 18:30 open. Op de

woensdagen vanaf 12:30 tot 18:30 en op de vrijdagen van 12:00 tot

18:30. Tijdens de vakanties en studiedagen zijn wij open van 08:00 tot

18:30

2 Breng- en

haalmomenten Helaas mogen de ouders niet op het schoolplein en in de school

komen, daarom hebben wij een aangepast ophaal-/brengprotocol. De

ouders brengen en halen de kinderen op bij het hek van de

hoofdingang (Busken Huetlaan). Wanneer de ouders er zijn bellen ze

naar de DONS 5 mobiel. Eén van de DONS-docenten zal dan de

kinderen ophalen of zorgt dat de kinderen hun spullen verzamelen en

naar het hek toe komen.

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 halen.



3 Van school

naar DONS

(ophalen van

kinderen)

De onderbouw docenten verzamelen de jonge kinderen bij de

picknickbank op het achterplein, hier worden ze aangemeld

door de DONS-docent.

De midden en bovenbouw kinderen komen zelfstandig naar het

voorplein en zoeken hun eigen DONS-docent op.

De DONS-docenten staan op veilige afstand van elkaar

verspreid over het plein en hebben zichtbaar een gekleurde

sjaal bij zich om te laten zien bij welke kleurgroep zij horen.

4 Locatiespecifieke

afspraken

(hygiëne,

ventilatie, gebruik

ruimtes,

looproutes)

In elk krat dat DONS meeneemt naar de klas zitten extra handzeep en

schoonmaakdoekjes.

In de koffiekamer mogen max. 4 personen tegelijk zijn.

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).

We gebruiken binnen de school zoveel mogelijk de looproutes die ook

op school worden gehanteerd. Iedereen blijf rechts lopen (vooral op de

trappen).

5 Groepsindeling

kinderen

(uitzonderingen,

samengevoegde

groepen en/of

scholen)

● Wij houden de normale (kleur)groepsindeling aan en de

maximale toegestane groepsgrootte.

● Voor vrije speelmomenten hanteren wij een splitsing van

kleurgroepen. Het voorplein wordt in twee helften verdeeld. De

ene kleurgroep speelt op de ene helft en de andere kleurgroep

op de andere helft.

● Op rustige dagen is het conform locatie-specifiek werkplan en

kan er waar niet anders samengevoegd worden, al proberen wij

dit te beperken.

6 DONS-docenten

(rooster, briefing)

We hebben het werkrooster zo aangepast dat er zoveel mogelijk één

vast gezicht op elke kleurgroep staat. Soms kan hiervan worden

afgeweken.

We zullen de briefing zo kort mogelijk doen in een grote ruimte of

buiten, waarbij de DONS-docenten minimaal 1,5 meter afstand van

elkaar bewaren.

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)

De jongste groepen (Groen en Oranje) gebruiken alleen het achterplein

en afwisselend het DONS-lokaal. Bij slecht weer kunnen zij naast buiten

ook gebruik maken van een onderbouw lokaal.

De oudere groepen (Blauw, Rood en Goud) spelen op een gesplitst

voorplein en hebben allemaal hun eigen ruimte binnen de school. Dit

kan een lokaal zijn of de speelzaal.

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

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

ruimte wordt deze  schoongemaakt en geventileerd.

Op rustige dagen kunnen er meerder kleurgroepen in een ruimte

worden opgevangen.


