Protocol Kinderopvang ‘t Kroontje Veiligheid en Gezondheid m.b.t. Covid-19
Om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen hebben BK, BMK BOinK, Voor
Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW een protocol opgesteld. Dit protocol
hebben we toegespitst naar locatie specifieke afspraken en kan nog verder worden
aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk. We evalueren dit tussentijds.
Het protocol is geen wet of formele regeling. Wel zijn er maatregelen in dit protocol
opgenomen die (ook) een juridische grondslag hebben, bijvoorbeeld in de Tijdelijk Wet
Maatregelen Covid-19, of die raken aan het Veiligheids- en gezondheidsbeleid uit de Wet
kinderopvang.
Algemene noties vooraf


De kinderopvang (KDV en BSO) is van 16 december 2020 t/m 17 januari 2021 alleen
geopend voor het bieden van noodopvang aan kinderen van ouders die werken in
een cruciale beroepsgroep en kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of
een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.



Buitenschoolse opvang is er alleen op de dagen dat kinderen een contract hebben en
fysiek naar school gaan tijdens reguliere tijden (voor- en na school). Een kleine
afwijking daarvan vanwege de overstap naar continurooster is te overzien. Daarnaast
is er vakantie opvang.



In de kinderopvang en bso is het niet (meer) nodig om 1,5 meter afstand te houden
tussen (pedagogisch) medewerker en kinderen.



Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers
en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.



Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door 1 volwassene gebracht.
Deze volwassene mag geen klachten hebben zoals RIVM publiceert omtrent COVID19. Informatie over een kind kan via digitale weg worden gedeeld in de chat functie
van Konnect.



We organiseren de breng- en ophaalmomenten op elke locatie zo dat er 1,5 meter
afstand gehouden kan worden. Denk hierbij aan looproutes en markering om te
wachten. Ouders hoeven ook niet binnen te komen om BSO kinderen op te halen.



In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet
kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor
overmacht situaties als gevolg van corona. Uiteraard beroepen we ons daar alleen op
indien deze omstandigheden maken dat we moeten handelen uit overmacht.



In de kinderopvang zijn we gewend om te werken volgens (bestaande) strikte
hygiëne richtlijnen van het RIVM. De frequentie van schoonmaken van hotspots
wordt nu uiteraard verhoogd.



Concrete maatregelen en acties die voor de opvanglocatie worden opgesteld zijn
besproken met de oudercommissie en later met alle ouders. Op de buitenschoolse
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opvang met kinderen van 4 jaar of ouder, kan dit ook met kinderen worden
besproken. Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen spelenderwijs leren omgaan met
maatregelen, zoals handen goed leren wassen en hoesten in de elleboog.


Mondneusmaskers dragen in de uitvoering van het pedagogisch werk wordt
afgeraden door de branchepartijen kinderopvang en het RIVM, zoals SZW in het
protocol van 9 oktober 2020 publiceerde. Medewerkers dragen het wel in de gangen,
evenals ouders en bezoekers waarvoor de landelijke mondkapjesplicht geldt.

Communicatie


’t Kroontje communiceert naar de ouders en kinderen over de algemene en vooral
ook over de locatie specifieke maatregelen middels brieven en uiteindelijk dit
protocol. Het is, juist ook voor de kinderen, belangrijk dat de nieuwe regels helder en
voorspelbaar zijn.



Informatieposters worden opgehangen en indien wenselijk als bijlage bij het protocol
gemaild naar ouders.



Toekomstige aanpassingen van dit protocol worden besproken met OC en
Personeelsvertegenwoordiging en later opnieuw op onze website gepubliceerd. Voor
ouders en personeel is een document verspreid om hen in te lichten over deze
aangepaste werkwijze, zie bijlage.



De Rijksoverheid communiceert over dit raam protocol via de website van
de rijksoverheid en de website veranderingenkinderopvang.nl. Indien zij nieuwe
adviezen of richtlijnen publiceren, nemen wij die mee.

1. Algemeen
De richtlijnen van het RIVM vormen het uitgangspunt, aangepast voor de
kinderopvangsetting. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:


Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.



Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te
worden.



Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
(enkel in geval van calamiteiten of uiterste nood kan hier tussen collega’s onderling
van worden afgeweken indien de situatie niet anders toe laat. Denk bijvoorbeeld aan
samen verlenen van eerste hulp of evacuatie).



Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
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We doen melding bij de GGD indien er 3 of meer ziektegevallen (met beschreven
thuis blijf klachten) per groep zijn. Dit is vermeld in onze informatieverstrekking naar
ouders.



Bij binnenkomst vragen we of het kind én of de ouder zelf of huisgenoten klachten
hebben en indien dat het geval is moeten ze naar huis (we gebruiken de triage
bezoekers van het RIVM).
Kinderen met neusverkoudheidsklachten zonder koorts mogen naar de opvang. Zie
voor een nadere toelichting de thuisblijfregels – gezondheid of
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen





Als een kind gedurende de dag klachten passend bij COVID-19 maar anders dan
neusverkoudheidsklachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis.



Bij twijfel gaan kinderen naar huis.

Fysiek contact


Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar



Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep
gedurende ten minste 20 sec.



Geen handen schudden



Hoesten/niezen in de ellenboog



Niet aan je gezicht zitten

Hygiënemaatregelen
’t Kroontje draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel
mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:
Op iedere locatie en in iedere groep waar mogelijk:


Water en Zeep. Op de groepen waar geen stromend water aanwezig is hebben we
andere desinfecterende middelen hebben op de groep voor de handen. De kinderen
wassen echter net zo vaak hun handen als op de andere groepen in naast gelegen
toiletruimte. (Zie hygiënelijsten op de groep. Voor de Dolfijnenbaai is een looproute
achter langs de Regenboogvisjes gemaakt).



Papieren handdoekjes



Desinfectant bij entree voor medewerkers, bezoekers en kinderen (bij samen gebruik
het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.)



Wegwerp handschoentjes voor ouders



Ouders wordt verzocht zo min mogelijk gebruik te maken van het personeelstoilet.

We maken extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van maken
en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots). Naast onze facilitaire medewerkers
met extra taken en onze sportcoach voor de gymzaal wordt dagelijks per groep een
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personeelslid verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Op de
groep liggen afvinklijsten om deze aanvullende richtlijnen goed eigen te maken. Voor meer
informatie zie de LCHV richtlijn.
Afstand personeel
Houd altijd 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling.

Maatregelen voor kinderen:
1. Kinderen wel naar de opvang:
Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of
keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar de kinderopvang, behalve:
 als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden
Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van
reuk en/of smaak;
 als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
 als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook
koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve
testuitslag.
‘Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een
van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Als de algemene maatregelen
bij COVID-19 worden aangehouden, worden deze kinderen echter vaak en bij herhaling
geweerd van kinderdagverblijf of school. Dit is niet wenselijk met het oog op de ontwikkeling
van de kinderen en het werkverzuim van de ouders. Kinderen t/m groep 8 met alleen
verkoudheidsklachten mogen naar de opvang en school, maar moeten thuisblijven bij
verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest gaan
worden en/of in afwachting van het testresultaat.
NB. Dit geldt ook voor de huidige noodopvang op kinderopvang en scholen in het kader van
de op 15 december ingestelde lockdown’

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: https://www.rivm.nl/coronaviruscovid-19/kinderen Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen:
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik
maken van de beslisboom. Zie https://www.boink.info/beslisboom. De beslisboom is een
vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en
akkoord bevonden.
Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit past bij de
gebruikelijke klachten, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang.
Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten
voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een
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handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
2. Thuisblijfregels voor kinderen:
In de volgende gevallen moet een kind thuisblijven:
 Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben
en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
 Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts
(38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.
 Als iemand in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID-19, of
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 een
positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen
maatregelen leidend. Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met
10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is
van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon
en alle huisgenoten). Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is
mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) als zij zelf geen
klachten hebben zich vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact met de besmette
huisgenoot laten testen op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de
quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om
ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch
klachten ontwikkelen. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in
quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit
isolatie mag.
 Kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies
vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in
quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar
oranje of rood. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel
naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang), naar school en
sport mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot die
naast (milde) coronaklachten, koorts en/of benauwdheid heeft.
3. Testbeleid kinderen:
Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij
COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend
is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:
 de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus,
neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten,
koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
 het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona,
 er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
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Maatregelen voor medewerkers:
Voor de medewerkers op de groep gelden de volgende regels:
1. Testbeleid:
Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om (milde)
klachten als:
 Hoesten;
 Neusverkoudheid;
 Loopneus;
 Niezen;
 Keelpijn;
 Verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
 Plotseling verlies van reuk of smaak.
Je hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; je kunt rechtstreeks een
afspraak maken bij de GGD. Een ondernemer kan ook zelf voor zijn medewerkers
(snel)testen inkopen. Zie voor meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus -covid 19/testen. Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.
Testuitslag:
Negatief: Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in
achtneming van algemene hygiënemaatregelen.
Positief: Indien 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.
Als een personeelslid zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft het
personeelslid in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Ook de huisgenoten en
nauwe contacten gaan in quarantaine. Als het personeelslid na 5 dagen nog klachtenvrij is,
mag zij uit isolatie en wordt ook de quarantaine voor huisgenoten/nauwe contacten
opgeheven. Als het personeelslid binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze
persoon langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine blijven
tot 10 dagen na het laatste risicocontact.
Niet testen:
In het geval dat een medewerker (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend arts) besluit
om niet getest te worden, mag de medewerker weer aan het werk als hij/zij tenminste 24
uur klachtenvrij is.

2. Huisgenoten met klachten:
Als iemand in het huishouden van het personeelslid naast milde coronaklachten ook koorts
(38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het personeelslid thuis. Als de
testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft,
mag het personeelslid weer naar het werk.
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Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve
testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend.
Personeelsleden moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste
risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil
zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).
Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de
huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste
risicovolle contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan
hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om
ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten
ontwikkelen.
Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden in quarantaine blijven tot en
met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.
Zie voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
3. Risicogroepen:
Personeelsleden die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep
vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)), kunnen
niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar
kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen:
1. vanuit huis of
2. (elders) op de locatie of
3. om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van
1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.
4. Zwangeren:
Personeelsleden die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar,
voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het
lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen (4 tot 13 jaar) als volwassenen) te
houden. De werknemer gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/ behandelaar. Deze
preventieve maatregel geldt niet (meer) voor zwangere werknemers die kinderen opvangen
in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, binnen de 1,5 meter.
5. Reisadvies:
Voor personeelsleden die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rood
reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen
in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar
oranje of rood.
6. Gebruik mondneuskapje:
Personeelsleden die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje dragen een mondkapje.
Tijdens de opvang op de locatie wordt het dragen van een mondneuskapje afgeraden.
7. Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder:
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Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een
personeelslid/ gastouder in contact is geweest met een besmette persoon, gaat het
personeelslid/gastouder in quarantaine. Het personeelslid/de gastouder kan zich laten
testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette
persoon. Ook als het personeelslid/de gastouder geen klachten heeft. Is de uitslag negatief?
Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang
om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten
ontwikkelen.

2. Kinderdagopvang
Breng- en haalmomenten, contact ouders
Onze afspraken van locatie Veghel zoals ouders zijn geïnformeerd:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Eenrichtingsverkeer: via hoofdingang volgt men de pijlen. Deze route wordt na het
brengen op de groep vervolgd.
Ouders lopen om het gebouw heen en komen naast de sportschool uit. Bij de ingang
en voor de groepen staan strepen op de grond om voldoende afstand te houden. Het
hek valt vanzelf dicht.
Kinderen op verschillende groepen? Breng ze in volgorde van de route weg.
Het kan voor komen dat ouders even moet wachten. Normaliter is het tussen 7.30 en
8.15 uur het drukke moment. We willen voorkomen dat wij tijden voor ouders
moeten gaan bepalen om dit te spreiden, maar dit is niet uitgesloten in de toekomst.
Voor spelend leren met normaliter vaste aanvang en sluittijd, is nu via aangepaste
tijden ook spreiding voorzien. Kinderen worden buiten opgehaald.
1 volwassene per gezin
Ouders en andere bezoekers dienen een mondneuskapje te dragen.
1 ouder tegelijk op de groep. De volgende wacht buiten. Tussen ouders en leidsters
wordt 1,5 meter afstand gehouden.
Overdracht: zo kort mogelijk. Verzoek aan ouders is om bij eerste keer dagopvang
een briefje in de tas te doen met omschrijving van actuele dagritme (zoals voeding,
slaapjes) en bijzonderheden. Daarnaast vragen we ouders in het vervolg de chat
functie van de Konnect app te gebruiken om kort en bondig praktische zaken door te
geven over uw kind(eren) of telefonisch even contact op te nemen. Het dagboek
wordt door de leidsters beknopt gevuld, want we willen dat ze vooral met de
kinderen bezig zijn (zeker nu die weer zullen moeten wennen vraagt dat volop
aandacht).
Kind niet rechtstreeks in armen van ouder naar PM-er. De leidster kan kind uit de
maxicosi halen of uit wipstoel of van boxkleed / speelmat waar u een vrij plekje vindt.
Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de
testuitslag thuis moeten blijven, mogen hun kinderen niet zelf brengen of halen.
Ouders wordt verzocht ook buiten de 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Onze afspraken locatie Eerde:
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•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

Er is maar een in- en uitgang. Daarom wordt er gewerkt met een stoplicht om ervoor
te zorgen dat er maar 1 volwassene tegelijk naar binnen gaat. Buiten is een route
gemarkeerd. Heen via de buitenkant, terug binnenweg.
Het kan voor komen dat ouders even moet wachten. We willen voorkomen dat wij
tijden voor ouders moeten gaan bepalen om dit te spreiden, maar dit is niet
onoverkomelijk. Houd ook rekening met drukte tussen 8.20-8.40 (wegbreng moment
van school). Op dit tijdstip gelieve geen kinderen van de opvang te brengen.
Voor spelend leren met normaliter vaste aanvang en sluittijd, is nu via aangepaste
tijden ook spreiding voorzien. In Eerde zorgen ze dat ze op het einde buiten spelen,
zodat ouders niet naar binnen hoeven om op te halen. De leidster laat het kind door
de poort naar de ouder gaan die daarvoor wacht.
1 volwassene per gezin.
Ouders en andere bezoekers dienen een mondneuskapje te dragen.
1 ouder tegelijk op de groep. De volgende wacht buiten. Tussen ouders en leidsters
wordt 1,5 meter afstand gehouden.
Overdracht: zo kort mogelijk. We vragen ouders de chat functie van de Konnect app
te gebruiken om kort en bondig praktische zaken door te geven over bijzonderheden
van hun kind(eren) even te bellen. Het dagboek wordt door de leidsters beknopt
gevuld, want we willen dat ze vooral met de kinderen bezig zijn (zeker nu die weer
zullen moeten wennen vraagt dat volop aandacht).
Kind niet rechtstreeks in armen van ouder naar PM-er. De leidster kan kind uit de
maxicosi halen of uit wipstoel of van boxkleed / speelmat waar u een vrij plekje vindt.
Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de
testuitslag thuis moeten blijven, mogen hun kinderen niet zelf brengen of halen.
Ouders wordt verzocht ook buiten de 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Tijdens de opvang



Tussen de kinderen en personeel is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te
nemen.
Zorg dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5
meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijv. aan 1 kind per keer
verschonen op een dubbele commode, en activiteiten in groepjes onder begeleiding
van 1 PM-er.
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3. Buitenschoolse opvang
Breng- en haalmomenten, contact ouders
Onze afspraken locatie Veghel (sportpark):












Ouders komen alleen voor brengen naar de VSO via de hoofdingang binnen. Bij de
receptie zit een medewerker, de pedagogisch medewerker is boven bij de VSO op de
Zeepaardjes om kinderen te verwelkomen en begeleiden.
Dringend advies aan ouders en andere bezoekers om een mondneuskapje te dragen.
Kinderen gaan zelf naar boven. We vragen het afscheid kort te houden, waarna
ouders de eenrichtingsroute met gepaste afstand vervolgen. Hiervoor zijn pijlen
aangebracht, via het washok langs de luiercontainer door het openstaande hek.
Indien ouders ook kinderen in de dagopvang hebben, kunt u die daarna brengen en
in volgorde van de eenrichtingsroute beneden door de gang, zie info KDV.
Voor ophalen geldt: Bij aanmelding per mail, kan de ouder/verzorger aangeven in
welk tijdsblok hun kind(eren) opgehaald wordt. Een pedagogisch medewerker loopt
elke keer met deze kinderen met hun spullen naar de verzamelplaats links naast het
gebouw (achter poort bij luiercontainer, onder doeken). Als de ouder voor het hek
staat mag het kind naar de ouder toe lopen.
We verzoeken ouders ook extra op te letten met parkeren.
Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de
testuitslag thuis moeten blijven, mogen hun kinderen niet zelf brengen of halen.
Ouders wordt verzocht ook buiten de 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Onze afspraken locatie BSO De Vijfmaster:
•

Kinderen die uit school naar de BSO gaan, blijven in het gebouw. Alleen op vrijdag
worden ze door een leerkracht naar de wachtplek gebracht onder de overkapping bij
het wijkgebouw. Daar komt de leidster ze ophalen.

•

Er mogen geen ouders de school in. Als u er bent, belt u naar:
06-28662525. De leidster ziet u vanuit de hal voor de deur staan.
Uw kind komt zelf naar buiten.

•

Neem buiten uw verantwoordelijkheid om voldoende afstand tot elkaar te houden.
Het schoolplein is groot genoeg.

•

Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de
testuitslag thuis moeten blijven, mogen hun kinderen niet zelf brengen of halen.
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Onze afspraken locatie Eerde VSO en BSO:
•

Er mogen geen ouders de school in (met uitzondering van KDV de Uiltjes gezien de
leeftijd van de kinderen).

•

Uw kind mag zelfstandig naar binnen voor de Voorschoolse opvang. U kunt buiten
de poort wachten en hen naar binnen zien gaan. Ze melden zich bij de Uiltjes en
worden evt. doorverwezen naar het talentenplein waar een collega ze ontvangt.

•

Als u er bent om op te halen, belt u naar: 06-34640496. De leidster ziet u vanuit de
hal voor de deur staan. Uw kind komt zelf naar buiten.

•

Als er geen ouders voor u staan te wachten, kijk even of er “groen licht”
voor de deur hangt voordat u doorloopt naar de voordeur (zie uitleg KDV Eerde).

•

Voor het ophalen van de BSO mag u het speelterrein dus wel betreden. (Dit geldt niet
voor het halen en brengen van school, zoals u heeft gelezen in de brief van de Petrus
en Paulus school). Volg de gemarkeerde route met oranje pijlen op het pleintje voor
eenrichtingsverkeer. Houd ook buiten 1,5 meter afstand van elkaar.

•

Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de
testuitslag thuis moeten blijven, mogen hun kinderen niet zelf brengen of halen.

Tijdens de opvang




Tussen (pedagogisch) medewerkers en kinderen is het niet (meer) nodig om 1,5
meter afstand te houden.
Het open deuren beleid is weer toegestaan.
Er is (binnen en buiten) waar de opvang plaatsvindt voldoende ruimte om 1,5 meter
afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijv. aan activiteiten in groepjes
onder begeleiding van 1 PM-er.

Tenslotte is onze RI&E uitgebreid met nieuwe risico’s gezien de huidige maatregelen op onze
locaties.
4. Bijlagen
Extra schoonmaak taken facilitaire dienst
Hygiëne lijst aanvulling KDV
Hygiëne lijst aanvulling BSO
Foto’s van eenrichtingsroutes
Beslisboom neusverkouden kinderen van 0 jaar t/m groep 8 te downloaden via:
https://kroontjeveghel.nl/wp-content/uploads/20201009-Beslisboom-kind-0-jaar-t_mgroep-8.pdf
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Instructie voor facilitaire dienst, dagelijkse (extra) werkzaamheden vanaf 11 mei

In- en uitgang (klinken en code apparaat):

10 uur

13.30 uur

15.45 uur

WC’s dagopvang beneden (incl. wastafel, kranen etc.):

1x ’s ochtends in overleg met pm-ers op de groepen logisch moment in dagritme

Vlinders

Draakjes

Aapjes

(’s middags door pm-ers zelf)

WC’s buitenschoolse opvang boven (incl. wastafel, kranen etc.):

9.15 uur

15.15 uur

Personeelstoilet:

9.00 uur

14 uur (na de pauze)
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Extra hygiëne maatregelen kdv
Groep:

Naam:

Datum:
Tussendoor maken we wat vaker de plekken die vaak worden aangeraakt schoon, de “hotspots”. (Dit
kan per groep verschillen.)
Half 10
Commode/ wc’tjes

12 uur

Half 3

sluit

(*FD)

deurklink
Andere vaak
aangeraakte (of aan
gesabbelde)
plekken en spullen
Kinderen wassen hun handen bij binnenkomst en bij vertrek, voor het eten en na het eten.
Voor het sluiten van de groep maken we alles goed schoon zodat we de volgende ochtend schoon
kunnen beginnen.
De laatste die sluit controleert of het hek bij de aapjes/ basicfit dicht is en of de vuilnisbak met
handschoentjes geleegd moet worden. De deuren bij het tussenstuk (waar looproute na Kikkertjes
naar buiten gaat) moeten ook dicht zijn.
Houd natuurlijk verder gewoon rekening met de andere bekende maatregelen van het R.I.V.M. i.v.m.
Covid-19.
De 1,5 meter afstand hoeft alleen
t.o.v. andere volwassenen (collega’s en
ouders). Naar kinderen in de
dagopvang toe geldt dit niet.
*FC = Facilitaire dienst Anja / Mandy
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Extra hygiëne maatregelen BSO
Groep:
Naam:
Datum:
Kinderen wachten buiten bij de voordeur (gaan niet zelf al de tussenruimte in). Pm-er houdt de deur
open.
Boven moeten de kinderen eerst naar de eigen wc’tjes. Kinderen plassen en/of wassen hun handen
voor ze naar hun eigen groep gaan.
Op elke groep staat een plantenspuit met desinfecteergel. Vergeet niet dat goed handen wassen met
zeep en papieren doekjes (elke groep heeft alvast een bakje i.v.m. levertijd van de houders) beter is
dan desinfect.
Kinderen wassen hun handen bij binnenkomst en bij vertrek, voor het eten en na het eten.
Tussendoor maken we wat vaker de plekken die vaak worden aangeraakt schoon. (Dit zal per groep
verschillen)
Half 3

5 uur

sluit

deurklinken
Veel aangeraakte
plekken en spullen
(hotspots)
Altijd schoonmaken / reinigen alvorens te desinfecteren.
Voor het sluiten van de groep maken we alles goed schoon zodat we de volgende ochtend schoon
kunnen beginnen. Denk hierbij ook goed aan de
wc-tjes. Deze doen we extra goed af met chloor.
Anja of Mandy zullen ze tussendoor ook extra
poetsen.De laatste die sluit controleert of het hek
bij de aapjes/ basicfit dicht is en of de vuilnisbak
met handschoentjes geleegd moet worden. De
deuren bij het tussenstuk (waar looproute na
Kikkertjes naar buiten gaat, moeten ook dicht zijn.
Houd natuurlijk verder gewoon rekening met de
andere bekende maatregelen van het R.I.V.M.
i.v.m. Covid-19.
Probeer zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van de
kinderen te bewaken, zo lang de aard van je pedagogisch werk het toelaat. Uiteraard geldt deze
afstand t.o.v. andere volwassenen (collega’s en ouders).
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Foto’s looprichting:
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Speelterrein Eerde:
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