Een nieuwe start
Elkaar niet besmetten en dus een veilige anderhalve meter afstand houden: het is het ‘nieuwe normaal’ waar we
nog wel een tijdje rekening mee moeten houden.
Maar hoe kun je afstand houden van jonge kinderen? Een luier verschonen, de fles geven, een kind troosten: dat
gaat niet van een afstand. De hamvraag is: Wat kan wel?
Overdracht naar ouders op 1,5 meter afstand, dat kan, vaak handen wassen, kan ook. En het is een mooie
uitdaging om de iets oudere kinderen zoveel als mogelijk zelfstandig te laten doen.
Dit document vormt een aanvulling op het pedagogisch werkplan van de locatie én op het veiligheid en
gezondheidsbeleid van de locatie, zolang de RIVM-maatregelen van kracht zijn. Wanneer er nieuwe maatregelen
of verruimingen bekend worden, zal dit plan worden bijgesteld.
De invulling van onderstaande onderdelen zal door iedere locatie specifiek gemaakt moeten worden. Hierdoor is
voor medewerkers, ouders en kinderen duidelijk hoe dit op hun locatie geregeld is.
Vanaf 8 februari 2021 open we onze kinderdagverblijven en peuteropvang weer voor alle kinderen. De
maatregelen om de verspreiding van het COVID 19 virus tegen te gaan blijven daarbij van kracht.
Voor de VSO en BSO blijven we noodopvang bieden voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en aan
kinderen met een bijzondere indicatie. Hierbij werken wij nauw samen met het onderwijs en de gemeenten.

Uitgangspunten
•

Tot 15 maart 2021 bieden we alleen VSO en BSO aan kinderen van ouders in vitale beroepen en aan
kinderen met een speciale indicatie1, tijdens onze reguliere openingstijden en -dagen.

•

Kinderen worden opgevangen in hun eigen locatie of voor de noodopvang een locatie zo dichtbij mogelijk.

•

Geen overschrijding van de BKR en groepsgrootte.

•

De opvang dient veilig te zijn voor kinderen en medewerkers.

•

Alle aanwezige volwassen in een locatie houden 1,5 meter afstand van elkaar.2

•

1,5 meter afstand is tussen kinderen onderling en tussen beroepskrachten en kinderen niet nodig.

•

Ouders, externe partners en leveranciers blijven zoveel mogelijk buiten de locatie. Is dit niet mogelijk dan
zijn zij zo kort mogelijk in de locatie en vragen wij hen een mondkapje te dragen.

•

We vragen bij binnenkomst aan ouders of het kind gezondheidsklachten heeft en of de ouder zelf of
anderen in het gezin gezondheidsklachten hebben. Zie voor meer informatie
www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers

1

Voorbeelden van indicatoren zijn: een SMI (sociaal- medische indicatie) of een aanmelding door afdeling toegang en regie
van de gemeenten.
2
Uitzondering hierop zijn overmacht situaties en ruimtes waarin dit niet mogelijk is. Deze uitzonderingen houden we zo kort
mogelijk.

1
Aanvulling pedagogisch werkplan corona
Aanvulling Veiligheid en Gezondheidsbeleid corona

Versie 18 maart 2021

Aanvullingen op ons pedagogisch werkplan
Ons pedagogisch handelen.
We hebben nu extra aandacht voor de maatregelen die nodig zijn. Dat is na iedere aanpassing weer even
wennen voor ons allemaal. We handelen zoals we hebben beschreven in ons pedagogisch werkplan en hebben
daarbij extra aandacht voor het bieden van emotionele veiligheid.
Een welkom gevoel, onverdeelde aandacht en echt contact zijn daar iedere dag belangrijke onderdelen van.
Dit doen we door ons sensitief op te stellen.
We zien de behoefte die een kind heeft en spelen adequaat in op emoties. Het ene kind komt binnen met een
lach. Het andere met een traan. Dat mag. Een kind mag verdrietig zijn of het spannend vinden. We benoemen de
emotie die we zien en laat deze er zijn. We zien ook de intentie die achter het gedrag zit (het spannend vinden
kan zich uiten in druk doen bijvoorbeeld) en benoem deze ook heel bewust Op die manier voelt een kind zich
begrepen en gehoord.
We houden vast aan vaste routines en rituelen.
Deze zijn in de huidige tijd belangrijker dan ooit. Bijvoorbeeld afscheidsrituelen bij halen en brengen, vaste
rituelen voor het eten en slapengaan en een duidelijk dagritme. Kinderen gaan de rituelen en routines snel weer
herkennen. Dit voelt vertrouwd en biedt houvast.
Door de extra maatregelen maken de kinderen ook kennis maken met nieuwe routines en rituelen.
We nemen de kinderen hier stap voor stap in mee. Wij doen voor, leggen uit, kijken mee en laten kinderen zelf
ervaren. Hierbij maken we bijvoorbeeld gebruik van posters met picto’s die stap voor stap laten zien hoe we
onze handen wassen.
We stimuleren zelfstandigheid met respect voor autonomie.
We laten kinderen zoveel mogelijk zelf doen wat ze ook zelf kunnen. Zelfstandigheid geeft kinderen grip op de
situatie en dit komt hun welbevinden ten goede. We bepalen op basis van onze kennis van ieder kind hoe en
wanneer we zelfstandigheidsbevordering bewust met ze oefenen en uitbreiden.
We zorgen voor een vertrouwde omgeving.
1. We bieden structuur
2. We zorg voor de aanwezigheid van het bekende soort speelgoed en spelmaterialen
3. We zorg dat de inrichting herkenbaar is. We gaan dus geen grootste veranderingen in de eerste periode
aanbrengen. Als we kleine dingen veranderen, betrekken we kinderen hier actief bij.
We houden contact met alle kinderen
Als kinderen ten gevolge van COVID 19 en/of tijdens de periode een langere periode niet naar de opvang kunnen
komen, houden we contact met ze. Bijvoorbeeld door regelmatig te (video) bellen met hun mentor en groep.
Hierdoor blijven we in verbinding met elkaar en kan het vertrouwde groepsgevoel blijven bestaan. Dit kan ook
helpen om na de lockdown het wennen aan de opvang voor kind, en ouders, gemakkelijker te laten verlopen.
Afstemming ouders
Voor ouders hebben we een internetpagina ingericht met daarin alle relevante informatie met betrekking tot de
huidige maatregelen en de werkwijze van Kanteel. https://www.kanteel.nl/corona
Daarnaast hebben we met ouder ook een aantal praktische afspraken gemaakt:
2
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•
•
•
•
•
•
•

Eén ouder/volwassene brengt en een ouder/verzorger haalt.3
Tussen ouders en beroepskrachten dient steeds 1,5 meter afstand gehouden worden.
De dagelijkse overdracht tussen ouder en beroepskracht is zo kort mogelijk.
Als een uitgebreidere overdracht nodig is ouders en beroepskrachten dit via het ouderportaal van
Kanteel.
Ouders komen niet in de groepsruimten.
Alleen als het praktisch nodig is komen ouders in de locatie.
Wandelwagens en maxicosi’s gaan mee naar huis.

Ieder locatie heeft daarnaast ook afspraken gemaakt met ouders bijvoorbeeld over:
• In welke tijdsblok het kind/kinderen gebracht kan worden.
• Hoe de ontvangt en de overdracht is geregeld.
Deze afspraken zijn terug te lezen in het locatie deel dat na iedere herziening wordt gedeeld via het
ouderportaal door de locatiemanager
Ontvangst kinderen KDV en PA
Met ouders is een tijdsblok overeengekomen waarop een van de ouders het kind op de locatie brengt. Het
brengen van het kind dient kort en krachtig te zijn, er is weinig tot geen gelegenheid voor een overdracht. Dit
kan een ouder vooraf via het ouderportaal doen of middels een overdrachtsbriefje. Kinderen die niet kunnen
lopen worden gelegd in een box, wieg of op een speelmat waarna de pedagogisch medewerkster het kind kan
verwelkomen en oppakken.
Gastvrouwen
Dit zijn medewerkers die aan het begin en het eind van de dag extra worden ingezet om ouders te ontvangen.
Tevens kunnen zij ondersteunen om kinderen naar de groepen of naar hun ouders te begeleiden.
Wat als een kind het moeilijk heeft bij het ontvangstmoment?


We laten bij het ontvangst baby’s en dreumesen onze handen zien. Het kind zal voelen dat we
verbinding zoeken en merken dat we hem/haar wil overpakken van de ouder. We geven het kind de tijd
om dit door te laten dringen. We kijken niet op de klok, maar geven het kind de tijd die natuurlijk
aanvoelt. We houden hierbij wel rekening met het feit dat we het kind niet rechtstreeks overnemen van
de ouder.



Als we merken dat een ouder het moeilijk heeft met het afscheid nemen, maken we contact met het
kind, we richten ons op het kind. Als dit goed lukt, heeft het een goede uitwerking op de ouder waardoor
spanning kan wegvallen.



Door het gebruik van vertrouwd speelgoed of andere materialen tijdens de ontvangstmomenten kunnen
we zorgen voor herkenning bij het kind. We benoemen bijvoorbeeld ook de kinderen die al aanwezig
zijn; We stellen hen opnieuw voor aan elkaar en geven heb de kans om op elkaar te reageren.



Wennen zal voor het ene kind sneller gaan dan voor het andere kind. Door bijvoorbeeld speelgoed neer
te leggen waar het kind de vorige keer meegespeeld heeft zorgen we opnieuw voor herkenning bij het
kind. We blijven hierbij op veilige afstand maar zijn wel nabij zodat het kind de veiligheid blijft voelen,

3

Deze ouder/volwassenen die het kind brengt is niet in thuisisolatie i.v.m.: 1. afwachting van een COVID test uitslag, 2.
COVID positief getest of 3. is een nauw contact van iemand met COVID.
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tot rust kan komen en alle indrukken kan verwerken. Hierna zal het kind vaak vanzelf of met een beetje
hulp van ons weer gaan spelen.
Kleine groepjes werken
Iedere groep bepaalt of en hoe er in kleinere subgroepjes kan worden opgesplitst tijdens activiteiten.
Medewerkers maken daarnaast ook afspraken over verdeling van pauzes, lunchen, het gebruik van
personeelsruimtes en kantoor, waarbij zij steeds 1,5 meter afstand houden van elkaar.
Hierbij houden we ons aan de volgende richtlijnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beperk zoveel mogelijk het contact tussen de verschillende stam- of basisgroepen.
Let op: Hierdoor zijn er nu ook geen open- deurenmomenten mogelijk
Beperk zoveel mogelijk de contacten op de BSO (noodopvang) tussen kinderen van verschillende scholen
en/of klassen.
Beperk zoveel mogelijk het inzetten van pedagogisch medewerkers op verschillende groepen.
Beperk het gebruik van gezamenlijke ruimtes door deze zo min mogelijk op hetzelfde moment door
verschillende groepen te laten gebruiken.
Beperk zoveel mogelijk het gelijktijdig buitenspelen met verschillende groepen
Beperk zoveel mogelijk het openen en sluiten met samengevoegde groepen
Beperk zoveel mogelijk de aanwezigheid van personeel op de locatie tot alleen voor de opvang
noodzakelijk personeel

Ophalen van kinderen KDV en PA
Wanneer een ouder het kind op wil komen halen stuurt de ouder minimaal 15 minuten van tevoren een app via
de ouder app of belt naar de locatie.
Wij bereiden het kind dan voor op het vertrek en verzamelen alle spulletjes die mee naar huis gaan.
De ouder meldt zich op de afgesproken plek op de locatie waar een medewerker de ouder welkom heet.
Het kind wordt via een kort contact overgedragen aan de ouder.
Via het ouderportaal heeft er voor 16:00 een korte schriftelijke overdracht plaats gevonden naar de ouder.
Wanneer er bijzonderheden zijn waarvoor een uitgebreidere overdracht nodig is neemt de mentor van het kind
telefonisch contact op met de ouders.
Georganiseerde activiteiten
Ook hierbij geldt: we voeren de activiteiten eventueel in een gesplitste groep uit en stemmen af op de
behoeften van de kinderen. Medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Verjaardagen van kinderen worden gevierd zoals anders maar zonder aanwezigheid van ouders. Ook kunnen er
nu bij verjaardagen of andere vieringen alleen traktaties uitgedeeld worden die in dichte en voorverpakte
verpakking meebracht worden.
Activiteiten buiten de locatie
Activiteiten in de omgeving zoals bijvoorbeeld een buitenspeeltuin of een park kunnen we blijven aanbieden.
We blijven, daar waar het kan, gebruik maken van het activiteitenaanbod ook als dit buiten onze eigen locatie is.
Juist in deze tijd kan dit een welkome afwisseling zijn voor kinderen en medewerkers. Uiteraard houden we ons
tijdens deze activiteiten aan alle voorgeschreven maatregelen.
We informeren ouders en kinderen vooraf over de geplande activiteit en de hygiëne voorschriften op de
betreffende activiteitenlocatie. Als er bij ouders of bij medewerkers vanwege de corona maatregelen bezwaren
zijn voor het laten doorgaan van de activiteit, kijken we samen naar een passende oplossing.
Rondleidingen
Rondleidingen voor nieuwe ouders en kinderen kunnen georganiseerd worden onder de volgende voorwaarden:
4
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•

•
•
•
•
•

We vragen bij het maken van de afspraak en bij binnenkomst aan ouders of het kind klachten heeft én of
de ouder zelf of huisgenoten klachten hebben. Zie voor meer informatie
www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers
We 1,5 meter afstand kunnen houden tussen alle aanwezige volwassenen.
We de rondleiding geven aan 1 persoon en door 1 persoon
Geen van de aanwezige ziekteverschijnselen heeft. Tijdens het maken van de afspraak voor de rondleiding
wordt dit bij ouders nagevraagd.
We ons houden aan de richtlijnen over o.a. handen wassen bij binnenkomst
We niet de groepsruimten binnen gaan. Alleen wanneer de groepsruimte leeg is, er weinig kinderen en
medewerkers in de groepen zijn, kan hier eventueel een uitzondering op gemaakt worden. Hierbij houden
we vooral ook rekening met mogelijke onrust voor kinderen die nog aan het wennen zijn.

Wennen en de intake
De intakegesprekken van nieuwe kinderen kunnen tijdens de noodopvang periode gedaan worden via
beeldbellen (intake door locatiemanager of pedagogisch medewerker) of op de locatie mits dit kan binnen de
richtlijnen.
Het wennen op de groep kan in overleg met de ouder worden gepland.
Ontvangst kinderen BSO noodopvang
Kinderen komen zelfstandig naar de BSO of worden begeleid door hun leerkracht of pedagogisch medewerkster.
Voor de VSO geldt dat ouders hun kind voor de deur afzetten en het kind zelf naar binnen gaat. Een medewerker
zal de kinderen welkom heten. Een overdracht vanuit ouder naar de pedagogisch medewerker kan gedaan
worden in het ouderportaal.
Ophalen kinderen BSO noodopvang
Wanneer een ouder het kind komt ophalen, informeert hij of zij de groep. De wijze waarop dit kan, wordt via de
locatie gecommuniceerd. Het kind komt op het afgesproken tijdstip zelfstandig naar buiten en de ouder hoeft de
locatie daardoor dus niet te betreden. Als er bijzonderheden zijn geweest tijdens de opvang dan zullen we
hierover actief contact zoeken met de ouder via het ouderportaal, telefonisch of per email.
Vervoer van kinderen BSO noodopvang
Onderstaande richtlijn is door GGD GHOR met SZW afgestemd met betrekking tot het vervoer van kinderen:
Bij voorkeur zal vervoer daar waar mogelijk lopend, of fietsend of met inzet van een grotere bus moeten
plaatsvinden. Als de gewone bus toch gebruikt moet worden dan zorgen we voor een aantal extra maatregelen:

•
•
•
•
•

Spreek met de kinderen af dat in de bus niet gespeeld of gestoeid wordt;
Zorg ervoor dat de kinderen voor en na de autorit de handen wassen;
De emotionele en fysieke veiligheid van de kinderen moet bij het vervoer steeds voorop staan;
Maximaal 1 volwassen persoon per bus. En deze volwassene draagt een mondkapje.
Kinderen uit groep 7&8 worden gevraagd in de bus een mondkapje te dragen.
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Aanvullingen op ons veiligheid en gezondheidsbeleid
We leven de hygiëneregels consequent na en ieder van ons kent en werkt volgens de inhoud van de betreffende
protocollen. Ook volgens we de actuele maatregelen zoals die door het RIVM worden voorgeschreven.
Deze zijn na te lezen via:

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/06/18/protocolkinderopvang
Handhygiëne
Naast de standaard handhygiëne zijn er een paar extra aandachtspunten:
• Handen worden gewassen op de juiste manier, ook de onderarmen worden hierbij gewassen.
• Iedereen (kinderen en volwassenen) wast direct bij binnenkomst de handen met water en zeep of
handgel. (let op gebruik dan de juiste handgel en alleen als handen wassen écht niet gaat). Hiervoor
staat materiaal beschikbaar in de hal/entree.
• We wassen onze handen op vaste momenten:
o Voor het eten,
o Na het eten
o Na het toiletbezoek,
o Na het buitenspelen
o Bij zichtbaar vieze handen.
o Na hoesten/niezen in hun handen/ blote armen.
• Als het bij (zeer) kleine kinderen onhandig is om de handen te wassen met water en zeep, kan er ook
gebruik worden gemaakt van hygiënedoekjes of desinfecterende hand gel. Dit heeft echter niet de
voorkeur.
Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar op
vergiftiging door inname van deze middelen.
Extra reiniging en ventilatie
Naast de afspraken zoals opgenomen in onze protocollen is er nu extra aandacht voor:
•

•

Regelmatig schoonmaken van hotspots.
Hotspots zijn plekken die op een dag veel worden aangeraakt zoals deurklinken, lichtschakelaars,
armleuningen, tablets, etc.
Bij verdenking van een coronabesmetting wordt na het schoonmaken ook gedesinfecteerd met alcohol
70%.
Ventileren.
We zetten ramen (en deuren) extra open of op een kier en gaan ook nu dagelijks naar buiten met de
kinderen.

Voor meer informatie zie de LCHV richtlijn: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
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Algemene maatregelen voor alle leeftijden
Alle kinderen van 0-4 jaar met verkoudheidsklachten en zonder koorts mogen naar de kinderopvang. Zie
hiervoor ook deze beslisboom
Behalve:
•
Als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID-19 hebben;
•
Als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
•
Als zij verkoudheidsklachten, koorts of benauwdheidsklachten hebben en nauw contact hebben gehad
met een beroepskracht of leerkracht met een bevestigde COVID-19 infectie.
•
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 een kind gedurende de dag klachten ontwikkeld die passen bij COVID-19 maar anders dan alleen
neusverkoudheid, gaat het kind naar huis.
Heeft een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma en dit is een herkenbaar beeld, 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.
Een kind dat in de afgelopen 10 dagen geen nauw contact is geweest van iemand met COVID-19 maar wel langer
dan 7 dagen verkoudheidsklachten heeft waarmee het kind bekend is, mag het kind weer naar de opvang.
Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
Kinderen van 4-12 jaar mogen niet naar school en de BSO als zij verkoudheidsklachten hebben.
Kinderen van 4-12 die alleen af en toe hoesten of bekend zijn met chronische luchtwegklachten zonder koorts of
benauwdheid mogen wel naar school en de BSO noodopvang komen. Tenzij hun klachten verergeren.
Voor kinderen van 4-12 jaar geldt een dringend testadvies bij verkoudheidsklachten.
Wanneer kan een kind getest worden?
Alle kinderen van 0 jaar t/m groep 8 met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt door het RIVM in ieder geval dringend geadviseerd als:






het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel)
hoest. Bij een negatieve uitslag mag het kind weer naar de opvang en school.
het kind ernstig ziek is
het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand
die bevestigde COVID-19 heeft;
het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die
bevestigde COVID-19 heeft;
het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek, op advies van de GGD.

Zie voor het RIVM testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
Zie ook: https://lci.rivm.nl/handreiking-uitbraakonderzoek-covid-19-op-kindercentra-en-basisscholen
Niet getest
Een kind dat niet getest is mag weer naar kinderopvang school en de BSO noodopvang komen als het 24 volledig
klachtenvrij is. (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag als het slechts milde klachten betreft).
Een uitzondering hierop zijn de kinderen die niet getest hoeven te worden omdat zij zelf maximaal 8 weken
daarvoor positief zijn getest. Deze kinderen hoeven niet opnieuw in isolatie of te worden getest.
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Is er sprake van milde verkoudheidsklachten zonder dat het kind contact heeft gehad met iemand met corona,
en zijn deze milde verkoudheidsklachten na 7 dagen nog niet over? Dan mag het kind weer naar de opvang ook
als het niet getest is op corona.
Quarantaine en testen is niet nodig binnen 8 weken na een positieve coronatest
Nauwe contacten (zowel kinderen als medewerkers) hoeven niet in quarantaine als zij in de 8 weken vóór het
risicocontact zelf positief zijn getest op corona. De kans dat zij opnieuw corona krijgen binnen die periode is heel
klein. Testen is dan ook niet nodig. Zij moeten wel hun klachten in de gaten houden. Ontwikkelt een kind of
medewerker toch klachten na een risicocontact, dan wordt geadviseerd om contact op te nemen met de GGD
via tel 088- 144 7123.
Thuis blijven







Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is;
Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook koorts
heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve
testuitslag heeft;
Kinderen met een huisgenoot met COVID-19;
Kinderen die een nauw contact zijn van iemand met COVID-19;
Kinderen die terugkomen uit een hoogrisicogebied.

Zie ook Handreiking bij neusverkouden kinderen | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Thuisblijven voor huisgenoten
Broertjes, zusjes, ouders en andere huisgenoten van een kind met alleen verkoudheidsklachten en zonder koorts
en/of benauwdheid hoeven niet thuis te blijven.
Alle huisgenoten blijven thuis als iemand in het huishouden naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of
benauwdheidklachten heeft.
Alle huisgenoten blijven thuis als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19.
Zie ook de Beslisboom verkouden kinderen op de AJN-site.

Wat als er in de groep of locatie een (van 0 t/m 12 jaar) of medewerker positief getest wordt op covid-19?
Samen met de GGD gaan we na wie er nauw contact zijn geweest van het kind of de medewerker tot en met 2
dagen voordat de eerste ziekteverschijnselen optraden.
Kinderen en medewerkers zijn nauw contact als:
-

Zij langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter contact gehad hebben met het positief geteste kind of de
medewerker binnen de besmettelijke periode ( 2 dagen voor de klachten).
de kinderen die in hetzelfde groepje waren ingedeeld, of naast wie het kind ‘vast’ zit, of met wie het kind
nauw heeft samengewerkt;
de kinderen die samen slapen in dezelfde ruimte;
let ook op externe contacten op school die in de besmettelijke periode nauw contact hadden,
bijvoorbeeld luizenouders, logopedie, leesouders etc.
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Ook kan het zijn dat een kind of medewerker een nauw contact is vanwege contact buiten de groep of
locatie.

Alle kinderen en medewerkers die als nauwcontact worden aangemerkt gaan direct in thuisisolatie en houden
zich aan de quarantaine richtlijnen. Behalve de kinderen en medewerkers die in de voorgaande 8 weken al
positief zijn getest op Covid-19 en nu geen klachten hebben passend bij covid-19.
Omdat kinderen en medewerkers in een groep geen 1,5 meter hoeven te bewaren zijn zij altijd nauw contact
van elkaar. De gehele groep gaat daarom een bevestigde besmetting zo snel mogelijk in thuisisolatie.
Vanaf 5 dagen na het laatste contact met de bron ( positief geteste kind of medewerker) kunnen zij zich laten
testen met een PCR-test. Bij een negatieve uitslag kunnen zij weer naar de opvang en school.
Laten zij zich niet testen dan blijven zij thuis voor de volledige quarantaine periode van 10 dagen en houden zich
aan de quarantaine richtlijnen.
De andere contacten die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte waren als de besmettelijke persoon, worden
beschouwd als categorie 3-contact. Zij worden bevraagd of ze klachten hebben.
Overige, niet nauwe contacten (categorie 3) krijgen het advies hun gezondheid te monitoren gedurende 14
dagen na het laatste contact. Zie ook het BCO-protocol voor definitie van contacten en de maatregelen.
De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders.
Als er veel kinderen binnen een groep of klas als nauw contact worden aangemerkt kan het zijn dat op indicatie
van de GGD de hele groep of klas in thuisisolatie moet én zich op dag 5 (of eerder bij klachten) op advies van de
GGD moet laten testen.
Zie ook : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs
https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient-onderwijs-kindercentra
Bij 3 of meer kinderen en/of medewerkers met COVID-19 klachten meer dan neusverkoudheid meld de locatie
dit bij de GGD via dit formulier
Terugkomst van vakantie of reis
Kinderen van 0-12 jaar die in een rood/oranje gebied zijn geweest mogen wel naar de opvang komen als zij
volledig klachtenvrij zijn.
Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 10
dagen in quarantaine. Ouders mogen in hun quarantaineperiode echt niet zelf de kinderen brengen en halen.
Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
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Maatregelen voor medewerker, studenten en stagiaires
Voor de medewerkers op de groep gelden de volgende regels:
Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de vragen
met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten volgens het advies van het RIVM
testen.
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. Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.
Voorrang bij teststraat GGD
Medewerkers in de kinderopvang kunnen binnenkort met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD.
Dit wordt nu voorbereid. Als hier meer informatie over beschikbaar is zullen het protocol en de informatie op
www.rijksoverheid.nl geüpdatet worden.
Testuitslag
Negatief: Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene
hygiënemaatregelen.
Positief met gezondheidsklachten
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.
Positief zonder gezondheidsklachten
Als een medewerker zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft zij/hij in ieder geval tot 5
dagen na testafname in isolatie. Ook de huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine. Als de
medewerker na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij/hij uit isolatie en wordt ook de quarantaine voor
huisgenoten/nauwe contacten opgeheven.
Als de medewerker binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft zij/hij langer in thuisisolatie. Ook
moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact.
Huisgenoten met klachten
Als iemand in het huishouden van de medewerker naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of
benauwdheidsklachten heeft blijft ook de medewerker thuis. Als de testuitslag negatief is, mag zij/hij weer naar
het werk.
Als iemand in het huishouden van de medewerker getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft,
dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend.
Medewerkers 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).
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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 medewerkers in quarantaine blijven minimaal tot en met 10
dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.
Zie voor informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
Risicogroepen
Medewerkers 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 locatiemanager, 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.
Zwangeren
Medewerkers 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 medewerker gaat hierover in overleg met de
locatiemanager en bedrijfsarts/ behandelaar. Deze preventieve maatregel geldt niet (meer) voor zwangere
werknemers die kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Medewerkers overleggen met de
locatiemanager over hun werkzaamheden.
Reisadvies
Voor medewerkers 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.
Gebruik mondneuskapje
Tijdens de opvang van kinderen 0-4 jaar wordt het dragen van een mondneuskapje afgeraden . Indien een
medewerker hier wel voor kiest is een doorzichtig mondneusmasker of faceshield mogelijk.
Tijdens de opvang van kinderen uit groep 7 en 8 kan, zo staat in het Generiek Kader, door een pedagogisch
medewerker overwogen worden om een mondneusmasker of een faceshield te dragen.
Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder:
Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een medewerker in contact is
geweest met een besmette persoon, gaat de medewerker in quarantaine.
De medewerker kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de
besmette persoon. Ook als zij/hij 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.
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