
 

 

Richtlijnen en aanvullende maatregelen tijdens de coronavirus-covid-19 Auteur: AvdB      Versie 04-2020 
 

 

Richtlijnen en aanvullende maatregelen tijdens de coronavirus-covid-19  

Algemene noties. 

Kinderen kunnen vanaf 11 mei weer naar de kinderopvang. 

Vanaf 11 mei mogen kinderen van 4-12 waarvan de ouders een contract hebben naar de buitenschoolse 

opvang op de dagen dat zij naar school gaan. Buitenschoolse opvang is er alleen op de dagen dat 

kinderen fysiek naar school gaan. 

Vanaf 11 mei 2020 mogen kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. 

De noodopvang blijft voor alle groepen bestaan. De noodopvang is beschikbaar voor kinderen van ouders 

met cruciale beroepen en SMI-/Veilig thuis kinderen. 

Afstand bewaren tijdens de opvang 

In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en 

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

Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen  

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 de inrichting van de ruimte of door activiteiten in 

groepjes (onder begeleiding van 1 pm’er) te doen. 

Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers/gastouders en 

ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Tussen gastouders en kinderen vanaf 4 jaar moet 

zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 

Voor de gastouders geldt dat het contact beperkt moet zijn tussen kinderen en (volwassen) huisgenoten. 

Zorg dat ook buiten de opvanglocatie 1,5 meter afstand wordt bewaard naar andere volwassenen en 

kinderen. Let op dat ouders (buiten) niet bij elkaar clusteren. 

Brengen en halen: 

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 Celcius 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 Celcius) blijft iedereen in het huishouden thuis  

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

ouder(s)/verzorger(s) 

• Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een huisgenoot van de gastouder 

verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, kan er geen (nood)opvang 

worden geboden.  

Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene, dus zonder extra 

volwassenen of kinderen die daar geen opvang gebruiken gebracht. Overdracht van belangrijke info vindt 

via de telefoon of via de app plaats. 
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Voor de buitenschoolse opvang geldt dat bij de breng- en haalmomenten van kinderen zo moet zijn, dat het 

mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen en zoveel mogelijk tussen volwassenen 

en kinderen. Houd je bij de school aan de maatregelen die de school heeft getroffen. 

Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en ouders en tussen ouders 

onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan: 

• Spreiding in haal- en brengmomenten 

• In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen  

Afstand bewaren bij overdracht 

Conform de richtlijn van het RIVM dient er altijd 1½ meter afstand bewaard te worden. 

Om te voorkomen dat verschillende ouders/verzorgers bij het brengen hier niet aan voldoen of dat er 

meerdere ouders/verzorgers binnen komen kan het volgende gedaan worden: 

1. Zorg voor een fysieke of zichtbare afscheiding voor de binnenkomst van de ouder/verzorger. 

a. Dit kan door lint of het aanbrengen van bijvoorbeeld vakken met krijt voor de deur van de 

locatie zodat er steeds 1 ouder/verzorger met kind de overdracht kan doen.  

 

1. Binnen de locatie wordt in de centrale hal d.m.v. plakband op de grond een fysieke ruimte 

geschapen van 1½ meter.  

 

2. Ouder/verzorger mag alleen naar binnen indien dit wordt aangegeven door de medewerker. Per 

locatie dient besloten te worden hoe de ouder/verzorger aangeeft dat hij of zij er is.  

a. ouder belt aan 

b. ouder stapt in entree 

c. PM-er komt in entree en overdracht vindt hier plaats 

 

3. Kinderen die niet zelf kunnen lopen worden overgedragen door de Maxi-Cosi op de grond te zetten 

of een “overdrachtsplek” zoals een stoel. 
 

4. Kinderen die wel kunnen lopen dienen zelf de afstand te overbruggen.  

Er is niets bekend of er overdracht plaats vindt van het virus via de kleding. De medewerker kan dan 

zelf de jas van het kind uitdoen of het kind kan het zelf uitdoen. 

Hygiëne: 

Overdracht van virus vindt volgens het RIVM alleen plaats via druppelinfectie: transmissie via grote 

druppels uit hoesten en niezen binnen een afstand van 1,5 meter. Er kan overdracht van virussen 

plaatsvinden via urine of feces. Om het risico van overdracht te verlagen wordt met handschoenen 

verschoond. Bij staand verschonen of toilet gang ook handschoenen dragen.  

1. Handen wassen 

Regelmatig handen wassen met zeep, 20 seconden, daarna pas afspoelen met water en afdrogen 

met papieren handdoekjes. 

In deze video wordt het voorgedaan: https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E  

 Let op: Teveel handen wassen is ook niet goed. Hierdoor kan de huid uitdrogen wat weer 

 slecht is voor de natuurlijke weerstand. 

2. Reinigen oppervlakten etc. 

Er zijn geen extra richtlijnen volgens het RIVM betreffende het schoonmaken van 

 oppervlakten etc. in verband met het Coronavirus. Wij maken meerdere keren per dag schoon met 

normaal schoonmaakproduct. Dit betreft het afnemen van deurkrukken, tafelbladen, het aanrecht 

en toiletbrillen. 

3. Materiaalgebruik  

https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E
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Er mag alleen gebruik worden gemaakt van disposable materiaal van papier zoals 

 handdoekjes, zakdoekjes en onderleggers.  Bij het verschonen, handen wassen en neus snuiten. 

Handdoeken, theedoeken en dweiltjes direct na gebruik in de wasmachine doen. 

4. Rond de maaltijd 

Normaal helpen de kinderen bij de bereiding van het brood en fruit, nu verzorgt de pedagogisch 

medewerker de verstrekking van brood, fruit en crackers. 

Communicatie naar ouders. 

Naar de ouders dient gecommuniceerd te worden dat de richtlijnen zijn aangescherpt betreffende het halen 

en brengen van kinderen. 

1. De ouder/verzorger dient zich te melden bij de medewerker van SKDH dat hij of zij aanwezig is. De 

wijze waarop u zich meld is afhankelijk van de locatie. Informatie hierover kunt u opvragen bij de 

medewerker op locatie. Probeer te vermijden dat het kind door verschillende personen wordt 

gebracht en gehaald. 

2. Bij het brengen en halen mag er maar 1 ouder/verzorger, dus zonder extra volwassenen of 

kinderen die daar geen opvang gebruiken, op aangeven van de medewerker binnen komen. 

Andere ouders/verzorgers dienen buiten te wachten op minimaal 1½ meter van de andere 

ouder/verzorger. Het kan zijn dat dit is aangegeven. 

3. Bij de overdracht dient u minimaal 1½ meter afstand te bewaren.  

o Kinderen die niet zelf kunnen lopen worden bij voorkeur overgedragen m.b.v. een       

Maxi-Cosi of via een vastgestelde overdrachtsplek op locatie.  

o Andere kinderen dienen zelf lopend te afstand te overbruggen. 

o Overdracht dient zoveel mogelijk via de telefoon of de app te geschieden. 

 

Voor meer informatie zie: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/binaries/veranderingen-

kinderopvang/documenten/publicaties/2020/04/24/protocol-heropening-

kinderopvang/Protocol+Heropening+Kinderopvang.pdf 
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