
 

 
 

 

Helaas hebben wij op dit moment in Nederland met het coronavirus oftewel COVID-19 virus 

te maken. Hierdoor dienen wij als  kinderopvangorganisatie ons te houden aan de hieronder 

genoemde richtlijnen en verzoeken wij u vriendelijk dit samen met ons zo goed mogelijk te 

volgen.  

 

Breng- en haalmomenten, contact ouders: 

De kinderen dienen gebracht te worden door 1 ouder en brengt het kind tot aan de 

toegangsdeur met inachtneming van 1,5 meter afstand van de leidster en andere ouders. Het 

breng- en haalmoment dient kort te zijn. Als het te druk is bij de toegangsdeur verzoeken wij 

u geduldig te zijn en uw afstand te bewaren.  

Het jasje en tasje houdt uw kind aan. Wij trekken deze in het lokaal uit. Voor het ophalen 

geldt hetzelfde wij begeleiden de kinderen 1 voor 1 naar buiten als we de desbetreffende 

ouder zien met wederom de inachtneming van 1,5 meter afstand. Wij verzoeken u ook als 

ouders onderling 1,5 meter afstand te houden.  

 

Mochten wij kind-informatie willen delen met de ouders geschiedt dit niet mondeling, maar 

telefonisch of via whatsapp. Indien u graag met ons iets wilt delen over uw kind geldt dit ook. 

Wij starten de ochtend zonder spelinloop aangezien er geen ouders op de locatie mogen 

komen.  

 

Wij beperken het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en ouders 

en tussen ouders onderling.  

 

Tijdens de opvang: 

Voor het personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen. Wij 

zorgen dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter 

afstand te bewaren tussen volwassenen. Wij denken hierbij aan de inrichting van de ruimte of 

door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 pedagogisch medewerker) te doen.  

  

 

Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s voor de kinderopvang 

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

• Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter 

afstand bewaard worden; 

• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden; 

• Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden; 

• Houders dragen er zorg voor dat bij melding wordt gedaan bij de GGD indien ze meer 

dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben; 

• Bij binnenkomst vragen wij of de kinderen klachten hebben en indien ze wel klachten 

hebben moeten ze naar huis. Bij twijfel naar huis; 

• Klachten ontwikkelen gedurende de dag moeten ze ook direct 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 tenminste 20 sec.; 

• Geen handen schudden; 

• Hoesten/niezen in de elleboog; 

• Niet aan je gezicht zitten. 

 

Hygiëne maatregelen: 

• De peuterspeelzaal draagt er zorg voor dat de algemene hygiëne voorschriften van het 

RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Zoals: 

• Aanwezigheid van zeep; 

• Aanwezigheid van papieren handdoekjes; 

• Extra vaak schoonmaken van materialen waar personeel en kinderen gebruik van 

maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots); 

• Het personeel stellen wij verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Voor meer 

informatie zie de LCHV richtlijn: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso  

 

Thuisblijfregels voor de kinderen conform richtlijnen RIVM: 

Mocht uw kind bij het brengen klachten hebben of in de loop van het dagdeel klachten 

ontwikkelen moet uw kind naar huis. Bij twijfel dient uw kind ook thuis te blijven.  

 

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:  

• Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis: 

o Neusverkoudheid; 

o Hoesten;  

o Moeilijk ademen/benauwdheid. 

• Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis;  

• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben; 

• Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of         

benauwdheidsklachten 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 klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven;  

• Bij koorts (vanaf 38 graden Celsius) blijft iedereen in het huishouden thuis; 

• Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 

ouder(s)/verzorger(s).  

 

• 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. Zo nodig kan de 

kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig 

klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag komen. De GGD 

stelt vervolgens onderzoek in en neemt zonodig – met toestemming van de ouders – 

testen af. Zie hiervoor het RIVM-testbeleid: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-

19/testen.  
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Personeel: 

• Houdt altijd 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling. 

Thuisblijfregels Personeel conform richtlijnen RIVM: 

• Personeelsleden met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven 

thuis en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn 

getest kunnen zij weer aan het werk; 

• Personeelsleden worden getest conform de zorgaanpak; 

• Personeelsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst2) kunnen niet 

worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden 

doen vanuit huis of (elders) op de locatie; De werknemer gaat hierover in overleg met 

de bedrijfsarts/behandelaar; 

• Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM 

lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere 

werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat 

hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar.  

• Personeelsleden die zwanger zijn werken vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) 

niet meer op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of 

(elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met de 

bedrijfsarts/behandelaar.  

 

 

Vervoer: 

• Personeel, ouders en kinderen verzoeken wij zoveel mogelijk het OV te vermijden.  

 


