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Protocol opvang bij Tante Cato 8 februari 

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 

 Noodopvang bij Tante Cato vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en is voor: 

- Kinderen van wie de ouder(s) een cruciaal beroep heeft EN voor deze kinderen een contract 

bij ons hebben; op de dag/dagen dat deze ouder ook daadwerkelijk werkt 

- Kinderen voor wie het wenselijk is dat ze af en toe bij ons zijn door bijvoorbeeld omstandig-

heden in de thuissituatie of anderszins EN die bij ons een contract hebben 

- Kinderen wiens beide ouders een cruciaal beroep hebben en die geen contract hebben bij 

ons; op de dag/dagen dat deze ouders ook daadwerkelijk werken 

 Deze opsomming is op volgorde van prioriteit, onze capaciteit is beperkt. 

 Kinderen die wel zijn aangemeld, maar toch 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 of een huisgenoot) dit graag vermelden. 

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

van onze locatie aan de van Boshuizenstraat of BMS Egels gebracht en gehaald. Bij de van Bos-

huizenstraat wordt er aangebeld en op de stoep gewacht, bij de BMS Egels wordt er op het raam 

geklopt en buiten gewacht. 

 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.  

 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, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/kinderopvang-scholen
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 Kinderen mogen naar Tante Cato komen indien de beslisboom (zie bijlage) met groen resultaat 

kan worden doorlopen. 

 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 

 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 

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 jonger dan 12 jaar 
wordt in ieder geval dringend geadviseerd als: 

- De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, nie-
zen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid, of an-
derszins ernstig ziek is 

- Het kind Corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met Corona 
- Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek 
- Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek 

 
Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 
 
Besmetting bij Tante Cato 

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

Tante Cato wordt de GGD afdeling infectieziektebestrijding geïnformeerd. In dit geval voert de GGD 

bron- en contactonderzoek (BCO) uit. De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt 

de regie in de te nemen maatregelen. 
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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 

Alle diensten die naast de reguliere opvang bij Tante Cato worden aangeboden zijn tijdens de lock-
down stopgezet. Daarna wordt per dienst afzonderlijk bekeken of, en zo ja onder welke voorwaar-
den, deze dienst weer kan worden hervat. Alle diensten die onder “& ZO” vallen zijn terug te vinden 
op onze website. 

https://www.bsotantecato.nl/

