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Toegepaste coronamaatregelen voor heropening per 1 juni 
2020 
 

De Zoete Bijtjes gaat weer open vanaf 1 juni 2020. Dit houdt in dat uw kinderen voor de 

kinderopvang en voor de Buitenschoolse opvang weer welkom zijn. In deze moeilijke 

periode staat de gezondheid van de kinderen, ouders en onze medewerkers centraal en 
willen wij alles eraan doen om zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen te treffen. Hiervoor 

hebben wij naast de richtlijnen van het RIVM ook eigen richtlijnen opgesteld.  

 
Algemeen 
 
• We werken conform wet- en regelgeving en ons eigen beleid t.a.v. pedagogiek, 

veiligheid en gezondheid. 
• We volgen de richtlijnen vanuit het RIVM, de Rijksoverheid en de branche organisatie. 

• Vanuit de GGD GHOR NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor overmacht situaties 

als gevolg van het coronavirus. 

• We beperken zo veel als mogelijk wisselingen in groepssamenstelling. 

• We herinneren elkaar aan de maatregelen als we ze even vergeten. 

 
Hygiëne 
 
We passen ons hygiënebeleid strikt aan; 

• Wij wassen onze handen conform de richtlijn vaak, en met water en zeep gedurende ten 

minste 20 seconden. 

• Wij schudden geen handen, maar begroeten iedereen met een glimlach. 
• Hoesten/niezen doen we in de elleboog. 

• We proberen niet aan onze gezicht te zitten. 

• In iedere groep zijn zeep/handgel en papieren handdoekjes beschikbaar. 

• We vragen alle collega’s en bezoekers bij binnenkomst handen te reinigen (bij voorkeur 
wassen of anders handgel). 

• We maken, naast de reguliere schoonmaak door het schoonmaakbedrijf, extra vaak de 

materialen schoon waar onze collega’s en kinderen gebruik van maken. Dat geldt ook voor 

de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots). 

• Een pedagogisch medewerker is als verantwoordelijke aangesteld voor de juiste 
uitvoering van deze hygiënemaatregelen. 

 
Gepaste afstand 
 
• De richtlijn van 1,5 meter afstand bewaren geldt niet voor kinderen. 

• We beperken zoveel mogelijk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen. 
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• Tussen medewerkers en kinderen ouder dan vier jaar bewaren we zo veel als mogelijk -

en werkbaar is- 1,5 meter afstand. Maar de (emotionele) veiligheid staat altijd voorop, 

bijvoorbeeld bij troosten of een hand geven bij het oversteken etc. 
 

 

• Voor de ingang maken wij gebruik van een eenrichting looproute voor ouders, zodat 

ouders niet door elkaar heen lopen bij het afzetten van hun kind. (Waarborging veiligheid 
ouders).  

Ouders mogen alleen naar binnen op afspraak en afstemming met onze pedagogische 

medewerkers.  

• Tussen medewerkers onderling bewaren we 1,5 meter afstand. We maken daar vooraf 
goede afspraken over en leggen deze vast, maar extra maatregelen als plexiglas/schotten 

plaatsen is niet nodig. 

• We zorgen ervoor dat de binnen- en buitenruimte van de opvang het toelaat om 1,5 

meter afstand te bewaren. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de ruimte, activiteiten 
op gezette tijden in groepjes (onder begeleiding van 1 pedagogische medewerker). 

 

We bewaren voldoende afstand bij onderlinge overleggen en stemmen af over het gebruik 

van gedeelde ruimtes, zoals de slaapkamers of verschoningsplekken. 

• Tussen onze pedagogisch medewerkers en ouders bewaren we 1,5 meter afstand. 
• We organiseren de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 

1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. Dit bespreken we met het team en de 

ouders. 

• Het contact met anderen buiten de opvang beperken we zoveel mogelijk. We maken 
daarom vooral gebruik van onze eigen binnen- en buitenruimte of maken een klein 

ommetje in de buurt. 

• We doen geen uitstapjes en maken geen gebruik van het openbaar vervoer. 

• Als er externen, zoals leveranciers of klusjesmannen, langskomen weten wij dat van 
tevoren, zijn er goede afspraken gemaakt en houden wij hen op gepaste afstand van 

onszelf en de kinderen. 

 
Gezondheid van kinderen 
 
Elke dag vragen we bij binnenkomst of kinderen klachten hebben. Als ze een van 

onderstaande klachten vertonen, moeten ze weer mee naar huis. Ook bij twijfel. Als 

kinderen klachten ontwikkelen gedurende de dag laten we hen direct ophalen. 
De richtlijnen: 

• Kinderen met luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten, moeilijk 

ademen/benauwdheid) of koorts (hoger dan 38 graden) blijven thuis. 

• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 48 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 48 uur klachtenvrij is, mogen de kinderen weer naar de opvang. 

• Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief is 
bevonden, moeten kinderen wachten totdat die persoon 48 uur klachtenvrij is en dan 14 

extra dagen thuisblijven. 
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Halen en brengen 
 
• We organiseren de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden 

kan worden tussen de volwassenen. Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en 

het maken van afspraken over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen 
• Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één ouder gebracht. 

• We kiezen ervoor om bijzonderheden tijdens een overdracht zoveel mogelijk via  

whatsapp van de betreffende groep te delen. Belangrijke zaken kunnen natuurlijk altijd (op 

afstand) persoonlijk besproken worden. 
• De ouder die een kindje brengt dat nog niet kan lopen (baby), legt zelf zijn kind, na een 

korte overdracht in de wipstoel, box of op een kleed. Bij het ophalen geldt de omgekeerde 

volgorde. De emotionele veiligheid van kinderen is hierbij leidend. 

• Kinderen die kunnen lopen (peuters en bso-leeftijd) worden naar de ingang gebracht 
waar ze worden ontvangen door een pedagogisch medewerker. Aan het einde van de dag 

brengt een pedagogisch medewerker deze kinderen weer naar de ingang, waar ze worden 

opgehaald door een ouder. 

• Oudere bso-kinderen mogen ook zelfstandig naar binnen komen of naar buiten gaan bij 
het ophalen. 

• In uitzonderlijke gevallen en in overleg met de groepsleiding kan een ouder op de groep 

blijven als een kindje erg veel moeite heeft met wennen, maar dan wel op gepaste 

afstand. 

• We maken vooraf afspraken over wennen van (nieuwe) kinderen. 
• Voor drukke momenten maken we voor ouders en kinderen met herkenbare 

markeringen duidelijk waar zij op gepaste afstand van elkaar kunnen wachten. In de 

buitenruimte gebruiken we duidelijk herkenbare stickers. 


