
 

Protocol voor vraagouders m.b.t. Corona-maatregelen opening 
Kinderopvang miv 8 februari 2021  

Gastouderbureau Lola wil graag dat haar vraagouders op de hoogte zijn van de 
diverse maatregelen die er genomen moeten worden voor het openstellen van 
de gastouderopvang miv 8 februari 2021.Wij begrijpen dat er maatregelen zijn 
in dit protocol welke voor u als vraagouder maar ook voor de gastouder lastig 
zijn. Echter wij denken en letten op de gezondheid van onze gastouders en hun 
gezin. Immers gastouderopvang vindt plaats in het huis en in het gezin van de 
gastouder.  

Wij hebben dit protocol gebaseerd op het landelijke protocol en zijn waar 
nodig in overleg geweest met de diverse instanties zoals Rijksoverheid, RIVM 
en Coronateam van GGD Hollands Noorden.  

Wij willen graag dat de opvang van de gastkinderen bij de gastouder veilig is 
vandaar dit Protocol. {Dit protocol vervangt alle eerdere protocollen m.b.t. het 
Corona-virus} 
Iedere Gastouder is zzp’er dit betekend dat de gastouder dit protocol zal 
gebruiken maar kan en mag hier als zij dit nodig vindt nog andere maatregelen 
als huisregels m.b.t. de opvang in Corona tijd aan toevoegen. Zij zal dit aan de 
vraagouders laten weten wanneer zij dit.  

Met de opening van de kinderopvang/gastouderopvang komen er voor de 
vraagouders en kinderen ook een aantal maatregelen die voor een goede 
opvang nodig zijn:  



Maatregelen voor de vraagouder m.b.t. de gastouderopvang 0-12 
jaar in het kader van Corona  

	Gastouders die vallen in de risicogroep of huisgenoten in de risicogroep                                                   

• Gastouders die vallen in de risicogroep voor Corona of een huisgenoot 
hebben die in De risicogroep vallen, mogen besluiten de 
gastouderopvang geheel of gedeeltelijk te sluiten om zo het risico op een 
besmetting te verkleinen.  

• De gastouder zal hierover met de vraagouder en het gastouderbureau in 
overleg gaan indien van toepassing  

 

 
Halen/brengen kinderen naar de gastouder: 	

• Het dringende advies is om NIET meer bij de gastouder binnen te 
komen {Uitzonderingen daargelaten als het om zeer jonge kinderen 
gaat} 	

• Kom je wel binnen bij de gastouder dan is een mondkapje 
VERPLICHT even als de handen desinfecteren bij binnenkomst 	

• Zorg dat de gastouder weet dat je er bijna bent. Deze kan dan 
zorgen dat je zoon/dochter klaar staat bij de deur 	

• Houdt de overdracht bij brengen en halen zo kort mogelijk. {Waar 
mogelijk doe dit d.m.v. WhatsApp of bellen} 	

	

Quarantaine kinderen n.a.v. een besmetting op school: 	

• Mag de gastouder deze kinderen ophalen wanneer school de 
ouder belt dat er een besmetting is en de kinderen opgehaald 
moeten worden? 	

Nee, de gastouder mag dit kind niet ophalen voor opvang. 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	



• Mag het kind dat voor 5 dagen in quarantaine is, vanwege een 
besmetting op school naar de gastouder voor opvang of mag de 
gastouder bij het kind thuis opvang bieden? 	

Nee de gastouder mag vanwege het risico op besmetting geen 
opvang aan dit kind bieden ten tijde van de 5 dagen quarantaine 
tot aan de test op de 5de dag. 	

• Als het kind op dag 5 niet getest wordt, wat dan?	

Dan mag het kind niet naar de gastouder en de gastouder mag dan 
niet opvangen. De quarantaine wordt zoals afgesproken door 
Rijksoverheid dan verlengd met nog eens 5 dagen quarantaine  

 

Testbeleid kinderen met Corona gerelateerde klachten 	

• Heeft uw kind Corona gerelateerde klachten? (Koorts 38, veel 
hoesten, en/of benauwdheid) of is het kind in nauw contact 
geweest met iemand die Corona heeft? 	

• Het dringende advies is dan om het kind te laten testen wanneer 
het in de leeftijdsgroep van de basisschool valt (groep 1 t/m 8) 	

• Neem contact op met de gastouder en het gastouderbureau 
wanneer het kind getest gaat worden. Ook als u de uitslag heeft 
zowel negatief al positief. 	

• Een kind dat in afwachting van de test en uitslag is mag niet naar 
school of kinderopvang 	

• Is het kind jonger dan 4 jaar maar heeft het wel klachten passend 
bij Corona dan is het dringende advies contact op te nemen met 
de GGD via tel 0800-1202. Samen met de GGD kan er gekeken 
worden wat de beste oplossing zou zijn m.b.t. wel of niet testen. 	

 

 

 

 

 



Afstandsregels bij kinderen en volwassenen: 	

• Kinderen in de leeftijd 0-6 hoeven geen afstand te bewaren 
onderling. 	

• Kinderen wordt gevraagd zoveel mogelijk afstand naar de 
volwassene te houden 	

• Kinderen in de leeftijd 6-12 jaar (groep 3-8) wordt gevraagd 
onderling waar mogelijk zoveel mogelijk afstand te houden. 	

• Kinderen in de leeftijd 6-12 jaar (groep 3-8) wordt gevraagd zoveel 
mogelijk afstand te houden van volwassenen 	

 

Hygiëne maatregelen: 	

• De gastouder draagt zorg voor de hygiëne maatregelen in de 
gastouderopvang 	

• Handen wassen bij binnenkomst vanaf 2 jaar gedurende minimaal 
20 seconde. 	

• Kinderen onder de 2 jaar worden de handen gereinigd met 
snoetenpoetsers 	

• Voor het eten en drinken wassen de kinderen de handen 
gedurende 20 seconde. 	

• De gastouder draagt zorg voor een goede hygiëne en zal de 
tastpunten zoals deurkrukken en deurposten met grote regelmaat 
schoonmaken tijdens de opvang. 	

	

Hygiëne maatregelen m.b.t. hoesten en niezen: 	

• Bij hoesten en niezen wassen de kinderen ook de handen 
gedurende 20 seconde. 	

• Hoesten en niezen doen we in de elle boog 	
• Neus snuiten doen we met een papieren tissue en deze gooien we 

na afloop gelijk weg 	

	

 

 



Wanneer mag mijn kind niet naar de opvang? 	

• Kinderen in de leeftijd 4-12 jaar met verkoudheidsklachten van 
snotneus, loopneus mogen niet naar de opvang. {Het dringende 
advies om hen met deze klachten te laten testen} 	

• Kinderen 0-4 jaar mogen met een snotneus na overleg met de 
gastouder wellicht wel naar de opvang. De gastouder beslist 
hierin. Het is haar woning waar de opvang plaatsvindt. 	

• Het kind heeft Corona gerelateerde klachten (koorts 38, hoesten, 
niezen, benauwdheid) dan blijft het thuis 	

• Het kind is in thuisquarantaine vanuit een besmetting op school? 5 
dagen niet naar de gastouder op dag 5 testen is de test negatief 
dan weer naar gastouder. Wordt er niet getest dan blijft het kind 
10 dagen thuis. 	

• In het gezin is een huisgenoot positief getest is dan blijft het hele 
gezin 10 dagen in quarantaine 	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corona-protocol school: 	

Heeft de school een Corona-Protocol dan is het dringende advies om dit 
protocol met de gastouder te delen. Zo is de gastouder op de hoogte van de 
regels die van toepassing zijn op school  

 

BSO bij de gastouder: 	

• Er is intensief contact geweest tussen de Rijksoverheid/RIVM en 
het Coronateam van de GGD m.b.t. de openstelling van de BSO 
voor gastouders: 
# advies is om de BSO wel open te stellen met het dringende 
advies dit wel veilig te doen 
# Denk hierbij na of het verantwoord is om naar 3 scholen te gaan 
en dan 3 verschillende gezinnen in jouw huis in de opvang te 
hebben 
# ga met je gastouder in gesprek hoe deze de BSO denkt te willen 
inrichten 
# Denk hierbij ook aan de afstandsregels die gelden voor de 
leeftijden groep 3 t/m 8 # geef je gastouder de ruimte als deze 
zegt 1 of 2 scholen is voldoende qua veiligheid # leef je in als 
vraagouder in de situatie van de gastouder waarom deze niet naar 
3 of 4 scholen zou gaan i.v.m. het veiligheidsrisico voor haar gezin 
en andere gezinnen in de opvang 	

• Rekenvoorbeeld qua kans op kruisbesmetting bij een volledige 
BSO voor een gastouder: 	

. De gastouder heeft 2 kindjes 0-4 jaar overdag 

. De gastouder gaat normaal naar 3 scholen voor 3 kinderen uit 3 
verschillende gezinnen 
. Deze kinderen zitten in een klas van 22 kinderen 
. Dit houdt in dat de gastouder een risico heeft wanneer zij naar de 
verschillende scholen reist van 66 x een kruisbesmetting bij bezoek 
aan 3 scholen voor het ophalen van 3 kinderen. 	

 

 



Mag de gastouderopvang openblijven wanneer diens zoon/dochter in 
thuisquarantaine geplaatst is vanwege een besmetting op school? 	

• Ja de gastouder mag de opvang openhouden wanneer diens 
zoon/dochter in thuisquarantaine zit. 	

• Het is strikt noodzakelijk dat de huisgenoot dan in een voor de 
opvangkinderen en vraagouders niet toegankelijke ruimte. {Denk 
aan een kamer boven} 	

 

Wanneer is de gastouderopvang gesloten: 	

• Wanneer de gastouder Corona gerelateerde klachten heeft {koorts 
38 graden, hoesten, neusverkoudheid, benauwdheid} 	

• De gastouder kan zich met voorrang laten testen {Test en uitslag 
heeft zij dan binnen 24 uur} 	

• De gastouder of diens huisgenoot is positief getest op Corona 	

 


