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Maatregelen SNO tijdens coronacrisis 
Sportieve Naschoolse Opvang  

 

Inleiding 
Gedurende deze coronacrisis is het belangrijk na te denken over ons handelen bij SNO. Het voorkomen 
van besmettingen om zowel de kinderen, hun ouders als de medewerkers van SNO te beschermen. In 
dit protocol is te lezen hoe wij bij SNO handelen gedurende de coronacrisis. Wij bieden noodopvang 
aan in situaties waarbij beide of één van de ouders een vitaal beroep heeft, of bij een moeilijke 
thuissituatie.  

Maatregelen 
Pedagogisch medewerkers 

• De pedagogisch medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de ouders. Tussen 
de pedagogisch medewerkers en kinderen hoeft geen afstand gehouden te worden.  

• De pedagogisch medewerkers wassen regelmatig hun handen voor 20 seconden. Ook 
gebruiken zij regelmatig desinfecterende handgel. 

• De pedagogisch medewerkers schudden geen handen en geven de kinderen geen high five. 
• Wanneer een pedagogisch medewerker klachten heeft: koorts, hoesten, verkouden blijft hij/zij 

thuis. 
• De pedagogisch medewerker kan weer naar SNO komen nadat hij/zij 24 uur klachtenvrij is of 

een negatieve uitslag heeft. 
• Wanneer een pedagogisch medewerker na een corona besmetting 24 uur klachtenvrij is kan 

hij/zij weer naar SNO komen. 
• Wanneer een gezinslid van een pedagogisch medewerker naaste milde klachten ook koorts 

heeft en benauwd is blijft de pedagogisch medewerker thuis. 
• Wanneer een medewerker corona gerelateerde klachten heeft kan hij/zij zelf contact opnemen 

met de GGD om zich te laten testen. De medewerker blijft vervolgens thuis tot de uitslag van 
de test bekend is. 

• Wanneer een begeleider uit een gebied komt met een oranje of rode kleur gaat deze bij 
thuiskomt in quarantaine en kan na een negatieve testuitslag weer aan het werk.  

• Wanneer pedagogisch medewerkers met de kinderen of collega’s in de bus zitten dragen zij een 
mondkapje.  

• Het dragen van een mondkapje tijdens het werken op de groep wordt afgeraden. Wanneer 
pedagogisch medewerkers dit toch graag willen hebben zij de mogelijkheid om dit wel te doen. 
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• Overige personen die aanwezig zijn in het gebouw leveranciers, beheerders, medewerkers van 
de GGD dragen wel een mondkapje wanneer zijn binnen zijn.  

• Wanneer een pedagogisch medewerker op de groep heeft gewerkt met een (achteraf) positief 
getest kind of collega gaat hij/zij 5 dagen in quarantaine. Na 5 dagen kan de medewerker getest 
worden en bij een negatieve test weer aan het werk. 
 

Kinderen 

• Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Wel letten we erop dat ze niet 
met te veel kinderen te dicht bij elkaar zijn. 

• De pedagogisch medewerkers zorgen dat de kinderen meteen mee naar huis gaan wanneer de 
ouders er zijn en zeggen dit ook van tevoren tegen de kinderen. 

• De kinderen wassen gedurende de dag regelmatig hun handen. Bij binnenkomst, na het buiten 
spelen, voor eetmomenten, na hoesten of niezen. De kinderen wassen niet met zijn allen 
tegelijk hun handen maar doen dit in groepjes.  

• De kinderen gebruiken zeep en water om hun handen te wassen en geen desinfectiegel. 
• Halverwege de middag en aan het eind van de middag wordt de wasbak, de kraan en de 

deurklink van de wc-ruimte schoongemaakt.  
• De pedagogisch medewerkers wijzen kinderen erop om in hun elleboog te hoesten en niezen. 
• Wanneer kinderen corona gerelateerde klachten hebben; verkouden, hoesten, koorts, 

benauwdheid mogen zijn niet naar SNO komen. Wanneer zij 24 uur klachten vrij zijn kunnen zij 
weer komen.  

• Kinderen die af en toe hoesten, of bekende benauwdheidsklachten hebben mogen wel komen. 
Wanneer de klachten verergeren of er komen andere corona gerelateerde klachten bij blijven 
zij wel thuis tot dat zij 24 uur klachtenvrij zijn.  

• Krijgen kinderen onder SNO-tijd corona gerelateerde worden ouders gebeld om het kind direct 
op te halen. 

• Wanneer een gezinslid naast milde klachten ook koorts heeft en benauwd is en er is nog geen 
negatieve testuitslag, blijft ook het kind thuis. 

• Bij een positieve uitslag van een gezinslid is blijft ook het kind thuis. 
• Kinderen tot 12 jaar die naar een oranje of rood gebied zijn geweest blijven thuis en laten zich 

zo snel mogelijk testen of gaan 10 dagen in quarantaine. 
• Wanneer een kind of medewerker positief getest wordt gaan alle kinderen van die groep in 

quarantaine. Na 5 dagen mogen zij getest worden. Worden kinderen niet getest moeten zij nog 
5 dagen langer in quarantaine blijven.  

Wanneer een kind ziek is onder SNO-tijd 

• Wij hebben op dit moment geen oorthermometer op de locatie. Wij proberen zelf in te schatten 
of wij denken dat een kind koorts heeft, door te voelen aan het hoofd van het kind of naar het 
kind te kijken. Wanneer wij denken dat het kind koorts heeft bellen wij direct ouders en 
zonderen het kind af van de rest van de groep. 

• Ook wanneer een kind geen koorts heeft maar wel hoest of benauwd is bellen we de ouders en 
zonderen het af van de rest van de groep. 
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• We zorgen dat er een plek is op de groep waar we het kind kunnen afzonderen van de andere 
kinderen, maar het nog wel in de gaten kunnen houden.  

• We gaan na met welk speelgoed het kind heeft gespeeld en maken dit schoon.  

Ouders 

• Ouders houden 1,5 meter afstand, van elkaar en van de pedagogisch medewerkers.  
• Er zullen verschillende in- en uitgangen worden gebruikt. Wij vragen van ouders om buiten te 

wachten en niet naar binnen te komen. De pedagogisch medewerkers zullen de kinderen 
helpen met het pakken van hun jas en tas en de kinderen naar de ouders begeleiden.  

• Buiten staan lijnen op de grond waarachter ouders wachten tot dat zij hun kind kunnen 
meenemen. 

• De groepen/locaties delen zelf met de ouders wat het ophaal protocol inhoudt. 
• De overdracht met ouders is kort en op afstand. Mocht er een langere overdracht nodig zijn 

gebeurd dit telefonisch of via de mail. 
• 1 ouder komt het kind zonder andere gezinsleden halen. 
• Wanneer ouders terugkomen uit een gebied met een oranje of rode kleur gaan zij in quarataine 

en mogen hun kind niet ophalen tot er een negatieve testuitslag is.  
• Ouders die vanwege klachten wachten op de testuitslag, mogen hun kinderen niet zelf brengen 

of halen. 

Groep 

• Om zoveel mogelijk contactmomenten te voorkomen heeft elke pedagogisch medewerker 
verantwoording over zijn eigen (coach)kinderen. De kinderen zullen gedurende de dag onder 
de hoede van hun coach zijn. Dit zal tijdens de tafelmomenten zijn, maar ook wanneer een kind 
bijvoorbeeld valt of een ongelukje heeft zal zijn begeleider van de dag hem hierbij helpen. Dit 
om te voorkomen dat een kind met meerdere medewerkers contactmomenten heeft. Elke 
groep bepaald zelf hoe zij de kinderen verdelen onder de begeleiders.  

• Aan het begin van de dag worden voor minimaal 15 minuten de deuren opengezet om schone 
frisse lucht binnen te laten. Ook na de lunch en aan het eind van de dag worden de ruimtes 
waar de kinderen zich bevinden gelucht.  

• Wij laten tijdens het fruit moment geen bak rondgaan, maar geven elk kind een eigen stuk fruit. 
• Tijdens tafelmomenten zitten de kinderen zoveel mogelijk verspreidt.  
• De pedagogisch medewerkers zorgen dat er voldoende zeep en papieren handdoekjes 

aanwezig zijn, dit wordt regelmatig gecontroleerd.  
• Elke groep bepaald zelf hoe zij de dag in willen vullen, wanneer er sport en eet momenten zijn, 

hoe zij dit invullen en hoe zij de kinderen onder de begeleiders verdelen. 
• Er worden maximaal 6 kinderen per bus vervoert. Alleen wanneer het echt niet anders kan 

zetten we kinderen voorin. 

Gesprekken met ouders 

• Mocht het nodig zijn in gesprek te gaan met ouders, denk aan intakegesprekken, welbevinden 
gesprekken enz. check je altijd eerst of zij het zien zitten om naar SNO te komen. Je kunt ook 
aanbieden het gesprek telefonisch of via Skype te doen.  
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• Als ouders naar SNO komen hou je altijd 1,5 meter afstand en zorg je dat je ook op afstand van 
elkaar zit tijdens het gesprek. 

• Mochten ouders het fijn vinden kun je via Jonathan om mondkapjes vragen. 

 

Stappenplan coronabesmetting 
Stap 0: 

Medewerker of kind heeft corona gerelateerde klachten, zij komen niet naar SNO maar laten zich testen.  

Negatieve uitslag: medewerker of kind mag weer naar SNO komen. 

Positieve uitslag: Medewerker of kind gaat minimaal 7 dagen in quarantaine. Als de medewerker of kind 
na 7 dagen minimaal 24 uur klachten vrij zijn mogen zij weer naar SNO komen.  

De ouders van het kind en de medewerker wordt verzocht de houder (Sjoerd of Jonathan) te informeren 
over de testuitslag. 

Bij een positieve test neemt de houder stappen 1t/m 4. 

Stap 1: 

De houder vraagt aan de ouders van alle kinderen en de medewerkers bij voorkeur vooraf toestemming 
om mee te werken aan het bron- en contact onderzoek en de contact gegevens te delen met de GGD. 
Indien een ouder of medewerker niet mee wil werken aan het bron- en contact onderzoek of zijn 
gegevens niet wil delen, dan worden de gegevens niet met de GGD gedeeld. 

Stap 2: 

Bij een positieve besmetting inventariseert de houder welke kinderen en medewerkers er 2 dagen voor 
de eerste ziektedag langer dan 15 minuten in contact zijn geweest met het besmette kind of 
medewerker (categorie 2 contact). Dit zijn in ieder geval alle kinderen en medewerkers die in dezelfde 
groep als het kind of de medewerker zijn opgevangen.  

Stap 3: 

De houder informeert de categorie 2 contacten dat zij 10 dagen in quarantaine moeten. Hierbij wordt 
een brief verstuurd met meer informatie over deze quarantaineperiode. 

Stap 4: 

De houder informeert het GGD scholenteam binnen 24 uur na de informatie over de positieve 
besmetting.  

 

 


