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Algemene notities
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kinderen kunnen vanaf 11 mei weer naar de kinderopvang.
Kinderen gaan vanaf 8 juni weer volledig naar de basisschool en op reguliere contractdagen
naar de buitenschoolse opvang.
De noodopvang blijft vanaf 8 juni alleen nog gedurende avond, nacht en weekend
beschikbaar voor ouders waarvan één of beide ouder(s) in de zorg werken. Dit is nog
beschikbaar voor personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg,
ambulancezorg en ondersteunend personeel, zoals schoonmaak in zieken- en verpleeghuizen
en voor militaire artsen en geneeskundigen. Deze vorm van noodopvang is in ieder geval tot
1 juli beschikbaar. In juni wordt gekeken of dit gecontinueerd moet worden.
In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd)
mogelijk en wenselijk.
Tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter
afstand bewaard worden.
Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht.
Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld. Ouders die
vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de testuitslag thuis
moeten blijven, hun kinderen niet zelf mogen brengen of halen.
De locaties organiseren de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden
kan worden. Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en het maken van afspraken
met ouders over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen.
In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang.
In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne
richtlijnen van het RIVM.
Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de GGD, zie
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
Kijk voor verdere informatie in Protocol kinderopvang. Dit protocol is opgesteld door de
Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang,
BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.
Quarantainebeleid voor kinderen die terugkomen uit een land met een
oranje/roodreisadvies is aangepast. Alle kinderen mogen nar de kinderopvang komen.
Ons schoolgebouw voldoet aan het bouwbesluit lucht en ventilatie.

Richtlijnen algemeen
De houder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
•
•
•
•
•
•

Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen medewerkers onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
Tussen medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard.
Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Iedereen wast zijn/haar handen volgens de richtlijn frequent met water en zeep gedurende
ten minste 20 sec. voordat zij van huis vertrekken.
Er worden geen handen geschud.
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Ouders/verzorgers zijn op de hoogte van de volgende regels
Gezondheidsklachten bij peuters
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bij binnenkomst mogen de pedagogisch medewerkers vragen of kinderen klachten hebben.
Kinderen met alleen neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen komen. Zij mogen niet
komen als zij in contact zijn geweest met een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2infectie of met een volwassen gezinslid met klachten die passen bij COVID-19,
benauwdheidsklachten of een huisgenoot met koorts 38˚C of hoger.
Kinderen met andere klachten dan neusverkoudheid die bij COVID-19 passen zoals
benauwdheid, hoesten en koorts moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders
worden getest.
Peuters worden direct opgehaald als zij klachten ontwikkelen gedurende de opvang.
Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.
Als iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten en koorts (38 graden
Celsius of hoger) en/of benauwdheidklachten heeft, blijft het kind ook thuis.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten
kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de kinderopvangorganisatie het bij de
GGD-afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met
klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts.

Gezondheidsklachten pedagogisch medewerkers/vrijwilligers
•

•
•
•

Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met coronagerelateerde klachten zich laten testen.
Het gaat om (milde) klachten als:
- hoesten
- neusverkoudheid
- loopneus
- niezen
- keelpijn
- hoesten
- verhoging of koorts
- plotseling verlies van reuk of smaak.
U hoeft niet eerst naar een arts voor een doorverwijzing, vanaf 1 juni kunt u rechtstreeks een
afspraak maken bij de GGD. Zie voor meer informatie https://www.rivm.nl/coronaviruscovid-19/testen.
Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. In geval van een gastouder
ontvangt deze in afwachting van de testuitslag geen kinderen of andere volwassenen thuis.
Als de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van
algemene hygiënemaatregelen.
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Als de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als
daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan
het werk.
In het geval dat een medewerker (in overleg met de arts) besluit om niet getest te worden,
mag de medewerker weer aan het werk als zij ten minste 24 uur klachtenvrij is.
Als iemand in het huishouden van het personeelslid verkoudheidsklachten en koorts (38°C of
hoger) en/of benauwdheidklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer
naar het werk.
Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve
uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14
extra dagen thuisblijven. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
Personeelsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst2), kunnen niet worden
verplicht te werken op de groep.

Hygiënemaatregelen
•
•
•

•
•

Peuters en medewerkers wassen regelmatig hun handen gedurende 20 seconden met zeep.
Onder het handen wassen met peuters wordt het lied 'poesje mauw' gezongen.
Er zijn papieren handdoeken aanwezig.
Materialen waar veel gebruik van wordt gemaakt, worden regelmatig schoongemaakt:
- Speelgoed
- Tafels en stoelen
- Deur/kastklinken
- Commode
- Toiletten
- Lichtknoppen
- Kranen
Hoesten/niezen in de elleboog, dit wordt geoefend met de peuters.
Niet aan je gezicht zitten.

Breng en -haalmomenten en contact met ouders
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peuters worden door één volwassene zonder oudere kinderen die geen opvang gebruiken
gebracht.
Haal- en brengmomenten zijn kort. Indien nodig wordt informatie over een kind digitaal of
telefonisch gedeeld.
Beperk het contact tussen kinderen en ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk.
Volwassenen die halen of brengen worden niet uitgenodigd om binnen te komen.
Peuters worden in de praktijk niet gelijktijdig gebracht. Als ouders toch gelijktijdig komen
moeten ouders zich aan de 1,5 meter afstand regel houden. Er is ruimte genoeg in de gang
om afstand te bewaren.
Tassen mogen worden opgehangen aan de kapstok.
Peuters lopen naar de medewerker die bij de deur staat. Zij loopt mee naar binnen waar de
andere medewerker de peuter verder begeleidt.
De emotionele veiligheid staat altijd voorop.
Ophalen gebeurt zoveel mogelijk buiten of wordt begeleid door de pedagogisch medewerker
met in achtneming van de 1,5 meter afstand regel.
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•
•

Een peuter met één ouder die voor het eerst komen worden vanaf 09.00 uur uitgenodigd.
Zij worden door een medewerker opgevangen. Er is ruimte voor gesprek/vragen met in
achtneming van de 1.5 meter regel.
Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de testuitslag
thuis moeten blijven, hun kinderen niet zelf mogen brengen of halen.

Traktaties
•

Trakteren om de verjaardag, geboorte broertje en zusje te vieren of om afscheid te nemen is
toegestaan. De volgende regels zijn van toepassing:
- voorverpakte etenswaren zoals doosjes rozijnen uit een dichte zak
- iets wat mee naar huis kan worden genomen zoals bellenblaas, stoepkrijt.
Dus geen etenswaren waar met handen aan is gezeten zoals prikkers met rauwkost, kaas etc.
Suggestie: check de websites zoals corona proof trakteren of pinterest coronaproof traktatie
2020 voor ideeën etc.
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