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Maatregelen gastouderopvang
1. Algemeen
• Vanaf 11 mei 2020 mogen kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang.

2. Breng- en haalmomenten, contact ouders
Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter
afstand te houden tussen volwassenen.
Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen,
die geen gebruik maken van de opvang.
Haal- en brengmomenten zijn kort.
Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven
bespreken tijdens het brengen en halen. Beperk het contact tussen ouders onderling zoveel
mogelijk. Denk hierbij aan:
Spreiding in haal- en brengmomenten als er meerdere gezinnen in de opvang zijn.
Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten, indien
u meer dan
Kinderen bij de deur laten ophalen
Let op dat ouders (buiten) niet te veel bij elkaar clusteren
Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar gastouder kan
plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een
Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te
nemen zodat de gastouder het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid van het kind dient
bovenal te worden gewaarborgd.

3. Naar de gastouderopvang vanaf school (of van de gastouderopvang naar
school bij voorschoolse opvang)
Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter
afstand te houden tussen volwassenen.
Houd je bij de school aan de maatregelen die de school heeft getroffen.

4. Tijdens de opvang
Tussen gastouders en kinderen vanaf 4 jaar zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren, tenzij u
als familie al deze tijd al contact heeft gehad.
Beperk het contact tussen kinderen en (volwassen) huisgenoten, tenzij u als familie al deze tijd al
contact heeft gehad.
Zorg dat ook buiten de opvanglocatie zoveel mogelijk 1,5 meter afstand wordt bewaard naar
andere volwassenen.
Opvang bij de ouders thuis: de gastouder bespreekt met de ouders de richtlijnen, zoals
beschreven in dit protocol. Ze stemmen samen af welke afspraken ze maken die vervolgens door
de gastouder, de ouders en de kinderen worden opgevolgd.

De basis van dit protocol is het protocol kinderopvang opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang,
de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in
samenspraak met SZW. Het dient als handreiking voor de sector van de kinderopvang.

