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Op onze locaties volgen we onderstaande maatregelen die vanuit het RIVM gesteld zijn, 

aangevuld met de maatregelen van Op Stoom.  

1,5 meter afstand 

Houd bij het ophalen van je kind(eren) 1,5 meter afstand van de PM’ers en andere 

ouders.  

 

Testbeleid  

Het dringende advies voor immune en niet immune kinderen om te testen bij klachten 

die passen bij corona blijft. Bij een positieve thuistest (zelftest), moet er ook een PCR-

test worden gedaan. 

 

Zie hier de situaties waarin wel of geen thuistest wordt gebruikt.   

 

Als een kind positief getest wordt met klachten.. 

mag een kind weer naar de opvang als er minimaal 7 dagen zijn verstreken na de start 

van de klachten én hij/zij 24 uur klachtenvrij is.  

 

Als een kind positief test zonder klachten..  

Dan gaat het kind in isolatie, als het kind na 7 dagen na de test nog steeds geen 

klachten heeft mag het kind uit isolatie.   

 

Wanneer mag je kind wel of niet naar de opvang komen? 

Kinderen van 0-4 jaar  

mogen wel naar de dagopvang: 

• met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of 

keelpijn);  

• als ze af en toe hoesten;  

• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts 

en/of benauwdheid; 

 

Voor deze kinderen blijft gelden dat zij indien ze een huisgenoot of overig nauw contact 

zijn van iemand met COVID-19, bij milde klachten wél thuisblijven en zich laten testen 

bij de GGD of met een thuistest (zelftest). 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest


   

Ook bij verergering van bovengenoemde klachten moeten zij thuisblijven en zich laten 

testen bij de GGD of met een thuistest (zelftest). Bij langer aanhoudende klachten moet 

er de volgende dag weer een test/ thuistest worden afgenomen. Bij een positieve 

thuistest blijft het kind thuis en volgt er altijd een test bij de GGD.  

 

Kinderen van 4-18 jaar  

Voor kinderen van 4-18 jaar geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuis 

blijven en getest moeten worden, dus ook bij milde verkoudheidsklachten*. Dit kan een 

thuistest (zelftest) zijn of een test bij de GGD.   

Bij een negatieve testuitslag kan het kind met klachten weer naar de BSO/school. Bij een 

positieve thuistest volgt er altijd een test bij de GGD. Bij langer aanhoudende klachten 

moet er de volgende dag weer een test worden afgenomen.  

 

*Dit hoeft niet als kinderen af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, 

astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.  

 

Raadpleeg bij twijfel de Beslisboom (0 jaar t/m groep 8), de beslisboom lees je hier.  

 

Als een kind niet getest wordt..  

en naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, mag het 

kind weer naar de kinderopvang als het kind 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval 

van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 

7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.  

*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn) en af en toe hoesten. 

 

Quarantainebeleid voor kinderen 0-18 jaar  

Kinderen van 0 tot 18 jaar die een huisgenoot hebben met covid-19 (categorie 1) of 

overig nauw contact zijn van iemand met covid-19 (categorie 2) zijn uitgezonderd van 

quarantaine. Uiteraard blijft het advies gelden dat zij bij (ook milde!) klachten 

thuisblijven en zich (laten) testen. Ook is het advies om contact met ouderen en 

kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na laatste de risicovolle blootstelling.  

 

Dit betekent dat bij besmettingen in een groep (binnen de kinderopvang, het primair 

onderwijs, maar ook in een sportteam of anderszins) kinderen ook geen 

quarantaineadvies krijgen, en bij klachten wel steeds een (zelf)test doen. Dit geldt 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-0-jaar-tm-groep-8-boink-ajn-rivm.pdf


   

ongeacht het aantal besmettingen in de groep. De GGD kan in voorkomende gevallen 

altijd alsnog besluiten om bij een (aanhoudende) uitbraak quarantaine voor een groep te 

adviseren.  

 

Voor de kinderopvang geldt dit advies van testen bij milde klachten ook voor alle 

kinderen in een groep bij een uitbraak (3 positieve gevallen binnen een groep in een 

week).  

 

Na terugkomst buitenland 

Kinderen moeten thuisblijven als zij een quarantaineadvies hebben na terugkomst uit het 

buitenland, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl.  

 

Brengen en halen van kinderen door ouders  

Houd tijdens het brengen en halen van je kind(eren) 1,5 meter afstand tussen jou en de 

PM’ers en de andere ouders. Het KDV en de PO volgen verder de richtlijnen uit het beleid 

brengen en ophalen van kinderen. Als de BSO in een school zit, dan volgen we de 

afspraken van de school. Het is een dringend advies om een mondkapje te dragen bij het 

betreden van het pand. 

 

Breng- en haalmomenten:  

• Per gezin mag slechts één ouder de kinderen brengen of halen.  

• Bij het brengen vragen we aan je of je kind klachten heeft en kijken we naar de 

gezondheid van het kind (snotneus en hoesten).  

• Als je binnenkomt reinig je je handen vooraf bij de deur of in onze hal.  

• Mogelijk kost het meer tijd om je kind te brengen en op te halen. Het kan zijn dat 

je wellicht iets langer moet wachten omdat er ook andere ouders zijn. 

• Als de BSO-kinderen bij ons binnenkomen melden ze zich aan. Het moment van 

aanmelden wordt gecombineerd met het wassen van de handen.  

 

 

Mondkapjes medewerkers 

Onze medewerkers dragen geen mondkapje tijdens het werk. 

De chauffeur van een bus draagt een mondkapje bij het vervoeren van kinderen. De 

kinderen hoeven op de BSO geen mondkapje te dragen.  

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl
https://spot.opstoom.nl/document/search/recent?previewDocument=605886f16141650f0b4a9553
https://spot.opstoom.nl/document/search/recent?previewDocument=605886f16141650f0b4a9553


   

 

Trakteren op het KDV 

Jarige kinderen mogen trakteren, mits het een voorverpakte en zoveel mogelijk 

verantwoorde traktatie is. Je geeft als ouder de traktatie bij de deur af en je kind mag 

alleen op de eigen groep trakteren.  

 

Hygiënemaatregen  

Om jou, jouw kind en de medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, is het belangrijk 

om de juiste hygiënemaatregelen te nemen. Volg hierin de hygiënerichtlijnen van het 

RIVM. Ook de extra maatregelen die zijn opgesteld om de verspreiding te voorkomen zijn 

belangrijk om altijd in acht te nemen (hoesten en niezen in de elleboog, gebruik papieren 

zakdoeken en geen handen schudden) 

Wij letten daarnaast op het volgende:  

• Bij binnenkomst wassen we onze handen grondig. Dit doen we iedere keer 

opnieuw bij binnenkomst.  

• We letten extra op de handhygiëne van de kinderen. Ook de kinderen wassen bij 

binnenkomst iedere keer hun handen. We zijn terughoudend met het gebruik van 

handdesinfectiemiddel bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door 

inname van deze middelen.  

• We zorgen voor voldoende ventilatie, we zaten waar mogelijk ramen en deuren 

open en ventileren zoveel mogelijk al voordat de kinderen komen.  

• We reinigen de plekken die op een dag veel worden aangeraakt zoals deurklinken, 

lichtschakelaars, tablets etc. meerdere keren per dag.   

• We maken speelgoed regelmatig schoon en beperken het aanbod van speelgoed 

op de groep, bijvoorbeeld door speelgoed af te wisselen, of door bakken te 

halveren.  

• We zorgen voor voldoende ventilatie, zet ramen en deuren extra open.   

• De kinderen eten fruit uit een eigen bakje.  

 

 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso

