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Protocol opvang zomervakantie Tante Cato 

Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen zoals deze zijn verstrekt door de Brancheorganisatie Kin-
deropvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders 
en FNV in samenspraak met SZW. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten 
rondom veiligheid en hygiëne. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de 
praktijk en/of adviezen van de Oudercommissie van Tante Cato. 

Algemene zaken vooraf 

 Kinderen die tijdens de zomervakantie niet naar Tante Cato komen graag tijdig en per mail afmel-

den: bso@bsotantecato.nl. 

 Breng- en haalmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene tot aan de voordeur 

van de locatie BMS of VBH gebracht en gehaald. Overdracht van en naar medewerkers van Tante 

Cato gebeurt ook bij de voordeur. 

 Ouders mogen geen enkele locatie van Tante Cato betreden. 

 Bij Tante Cato wordt gewerkt volgens bestaande strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM 

(https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso). Aanvullingen op deze richtlijnen staan on-

der de hygiëne maatregelen. Vanuit GGD GHOR NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor 

overmacht situaties als gevolg van corona. 

 Dit protocol staat ook op de website van Tante Cato. Voor de kinderen zijn er op de locaties 

picto’s opgehangen met de corona maatregelen uit dit protocol. Ook worden deze maatregelen 

door de medewerkers op de groep dagelijks met de kinderen besproken. 

 Dit protocol is alleen geldig tijdens de zomervakantie. 

Algemene maatregelen 

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

 Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

 Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij con-

tact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 

 Kinderen in groep 1 en 2 mogen met een neusverkoudheid naar Tante Cato, behalve: 

- Als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID19 hebben 

- Als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie 

- Een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19 (verkoudheidsklachten 

en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag van het gezinslid is nog 

niet bekend. 

 Kinderen vanaf groep 3 met de volgende (luchtweg)klachten blijven thuis: 

- Neusverkoudheid 

- Loopneus 

- Niezen 

- Keelpijn 

- Lichte hoest 

- Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (vanaf 38 graden Celsius) 

- Plotseling verlies van reuk of smaak 

 Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een nega-

tieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn. 
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 Als iemand in het huishouden van een kind verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of 

hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis tot de testuitslag van het ge-

zinslid bekend is. 

 Als de testuitslag negatief is of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer naar 

de opvang. 

 Als iemand in het huishouden van een kind getest is voor COVID-19 en positief, moet het kind 

wachten totdat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. 

 Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar 

beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en Tante Cato komen. Bij twijfel of als de 

klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het be-

kende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale 

GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kin-

deren 

 Bij twijfel blijft een kind thuis. 

 Van kinderen bij wie de klachten gedurende de dag ontstaan worden de ouders gebeld om opge-

haald te worden. Ook eventuele broers en zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar 

huis. Er wordt geen temperatuur opgenomen bij Tante Cato. Bij twijfel gaat een kind (en eventu-

ele broers en zussen) naar huis. 

 Wanneer een kind bij Tante Cato aanwezig is dient minstens 1 van de opgegeven contactperso-

nen telefonisch bereikbaar te zijn. Dit i.v.m. corona gerelateerde klachten/symptomen die gedu-

rende de dag kunnen ontstaan. 

 In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt Tante Cato het bij de GGD afdeling infectie-

ziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid 

en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan Tante Cato ook contact opnemen met de GGD als een 

kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag komen. De 

GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen 

af. Zie hiervoor het RIVM-testbeleid: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen  

 Algemene corona richtlijnen worden gehanteerd: 

- Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedu-

rende ten minste 20 sec. 

- Geen handen schudden 

- Hoesten/niezen in de elleboog 

- Niet aan je gezicht zitten 

 Het vieren van verjaardagen kan in overleg en alleen met voorverpakte traktaties. 

 Voor personeelsleden van Tante Cato geldt de richtlijn zoals opgesteld door de Rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/werknemers/werken-in-ne-

derland 

 Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de GGD. Zie voor het 

testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/testen  
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Hygiëne maatregelen 

De volgende zaken zijn aanwezig op de groepen: 

 Zeep 

 Papieren handdoekjes 

 Desinfectie spray 

 Hygiëne doekjes 

Speelgoed en “hotspots” worden extra schoon gemaakt. 

Breng- en haalmomenten 

 Ouders mogen de locaties van Tante Cato niet betreden. 

 Kinderen worden door 1 ouder gebracht en/of opgehaald. 

 Ouders van de BMS kloppen op het raam van de groep. De medewerker van Tante Cato komt 

naar de deur alwaar de overdracht plaatsvindt. 

 Ouders van de VBH bellen aan bij de voordeur van Tante Cato en wachten vervolgens op de 

stoep. De overdracht vindt plaats bij de voordeur. 

 Van kinderen die zelfstandig naar huis mogen wordt dit door de ouders per mail doorgegeven. 


