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Protocol opvang bij Tante Cato 19 april 

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. Er wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom vei-
ligheid en hygiëne. Het kan worden aangepast naar aanleiding van nieuwe richtlijnen, ervaring uit de 
praktijk en/of adviezen van de Oudercommissie van Tante Cato.  

Het RIVM heeft een Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) opgesteld waarin de maat-
regelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM voor kinderopvang en onder-
wijs om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen worden gebundeld. In dit 
protocol zijn de maatregelen opgenomen zoals die gelden voor de kinderopvang, de adviezen uit het 
Generiek Kader zijn in dit protocol verwerkt. 

Algemene zaken vooraf 

 De reguliere opvang bij Tante Cato gaat vanaf maandag 19 april weer volledig open. Alle kinderen  

mogen dan volgens de normale contractdagen naar Tante Cato komen. 

 Kinderen die niet naar Tante Cato komen graag tijdig en per mail afmelden:  

bso@bsotantecato.nl. In het geval de afmelding gerelateerd is aan Corona (bij het kind zelf, bij 

een huisgenoot of door quarantaine) dit graag vermelden. 

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

van hun locatie gebracht en gehaald. Bij de van Boshuizenstraat en op de Ark wordt er aangebeld 

en buiten gewacht, bij de BMS wordt er op het raam geklopt en buiten gewacht. Tijdens het 

wachten wordt er 1,5 meter afstand gehouden. 

 Een korte overdracht van en naar medewerkers van Tante Cato gebeurt bij de voordeur, voor 

een uitgebreide overdracht kan er een telefonische afspraak worden gemaakt. 

 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 werkwijze opgesteld met adviezen voor de GGD over hoe te han-

delen bij overmachtssituaties als gevolg van corona, waarbij Tante Cato verantwoordelijk is voor 

het bieden van verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.  

 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 regelmatig met de kinderen besproken. 

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 (ouders en medewerkers) onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard 

worden. 

 Kinderen mogen naar Tante Cato komen indien de beslisboom (zie bijlage) met groen resultaat 

kan worden doorlopen. 

 Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit past bij de ge-

bruikelijke klachten, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang. Bij 
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twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij 

zijn of het bekende 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-neus-

verkouden-kinderen  

 Als een kind gedurende de dag klachten passend bij het Coronavirus ontwikkelt, gaat het kind 

naar huis. Er wordt geen temperatuur opgenomen bij Tante Cato. Bij twijfel gaat een kind 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. 

 Kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege 

het Coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. 

Vanaf de 5e dag kan getest worden op Corona. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de qua-

rantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert 

te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Dit geldt ook 

als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.  

 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 

 Groepsruimtes bij Tante Cato worden extra geventileerd d.m.v. ventilatiesystemen, roosters en 

door ramen op een kier te zetten.` 

 Tijdens het vervoeren van kinderen met een auto wordt er door de medewerker van tante Cato 

een mondkapje gedragen. 

 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 

Locatie specifieke maatregelen 

Voor de verschillende locaties van Tante Cato (ARK, BMS, VBH) gelden dezelfde maatregelen. In zijn 
algemeenheid geldt dat: 

1. Locaties gescheiden van elkaar blijven tijdens een opvang(mid)dag 

2. Medewerkers per dag slechts op één groep werkzaam zijn en zo min mogelijk op verschil-

lende groepen werken 

3. Het activiteitenaanbod per locatie afzonderlijk wordt samengesteld met inachtneming van de 

maatregelen 

4. Er op vakanties wordt samengevoegd op de BMS en VBH. Groepen worden tijdens een va-

kantiedag niet gemixt en medewerkers zijn per dag slechts op één locatie werkzaam 

5. De aanwezigheid van kinderen en medewerkers op (eventueel) afwijkende locaties nauwkeu-

rig wordt geregistreerd 
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Locatie specifieke aanvullingen daarop zijn: 

 ARK 

Op de locatie de ARK worden kinderen van basisscholen De Ark, BMS, Rosj Pina, De Rivieren en 

De Kindercampus Zuidas op maandag, dinsdag en donderdag opgevangen. Deze kinderen zijn in-

gedeeld in een verticale groep met 3 vaste medewerkers. De kinderen worden gescheiden ge-

houden van andere locaties (BMS en VBH). Alleen op woensdag en/of vrijdag kan hiervan worden 

afgeweken, omdat er op de ARK op deze dagen geen groep is. Welke kinderen dit betreft wordt 

nauwkeurig geregistreerd. De medewerkers worden zo min mogelijk op andere groepen ingezet. 

 

 BMS 

Op de locatie BMS worden op maandag, dinsdag en donderdag kinderen van de BMS en de Rosj 

Pina opgevangen. Dit gebeurt in 2 horizontale groepen. In de jongste groep zitten enkel kinderen 

van de BMS, in de oudste groep zitten kinderen van de BMS en Rosj Pina. Deze groepen en hun 

medewerkers worden op deze dagen niet gemixt. 

 

Op de woensdag en de vrijdag worden er kinderen van de ARK, BMS, Rosj Pina en de Kindercam-

pus Zuidas opgevangen. Dit betreft één horizontale groep met vaste medewerkers. De kinderen 

die dit betreft worden nauwkeurig geregistreerd. De medewerkers worden op deze dagen niet 

op andere groepen ingezet. 

 

 VBH 

Op de locatie VBH worden op maandag t/m vrijdag de oudste kinderen van De Ark, BMS, Rosj 

Pina, De Rivieren en De Kindercampus Zuidas in één horizontale groep opgevangen met vaste 

medewerkers. Deze horizontale groep bestaat uit twee basisgroepen die gebruik maken van de-

zelfde ruimte. Medewerkers en kinderen komen tijdens een opvang(mid)dag niet op andere loca-

ties. 

Testen van kinderen 

Ouders worden verzocht hun kinderen met Corona-gerelateerde klachten te laten testen. Kinderen 
die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van kinderen met klachten wordt 
in ieder geval dringend geadviseerd als:  
 

 Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan inci-
denteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve test-
uitslag weer naar Tante Cato 

 Het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten 
om het kind te laten testen 

 Het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van 
iemand die COVID-19 heeft 

 Het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand 
die COVID-19 heeft 

 De GGD testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 
 
Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 
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Besmetting bij Tante Cato 

In het geval van een (of meer) bevestigde Coronabesmetting onder medewerkers of kinderen bij 

Tante Cato treedt het protocol “Stappenplan besmetting bij Tante Cato” in werking en wordt het 

scholenteam van de GGD geïnformeerd. Wanneer een persoon (kind of medewerker) positief is ge-

test voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit, zowel buiten als binnen de kinderop-

vang/school. De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te nemen 

maatregelen. 

Hygiëne 

De volgende zaken zijn aanwezig op de groepen: 

 Zeep 

 Papieren handdoekjes 

 Desinfectie spray 

 Hygiëne doekjes 

Speelgoed en “hotspots” worden extra schoon gemaakt. 

“& ZO” bij Tante Cato 

Naast de reguliere opvang bij Tante Cato worden er ook extra diensten aangeboden. Hiervoor gelden 
de volgende maatregelen: 

 Het kinderrestaurant blijft nog gesloten. Dit om het mixen van kinderen van verschillende loca-

ties bij Tante Cato tot een minimum te beperken. 

 Diverse workshops zijn inmiddels met inachtneming van coronaregels weer van start gegaan. 

Tante Cato blijft dit op dezelfde manier als de afgelopen periode faciliteren. 

 Het brengen van kinderen naar muziek- en sportclubs gaat weer van start. Hiervoor geldt als al-

tijd dat dit indien mogelijk op verzoek en in overleg wordt gepland. 

 Evenementen worden tot nader orde nog niet georganiseerd door Tante Cato. 

Alle diensten die onder “& ZO” vallen zijn terug te vinden op onze website. 

https://www.bsotantecato.nl/

