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Inleiding 
Deze locatiegebonden afspraken zijn een aanvulling op de reguliere locatiegebonden afspraken. 
Deze afspraken betreffen preventieve maatregelen die op locatie Dorpsstraat worden getroffen om 
een veilige omgeving te bieden voor kinderen, ouders en medewerkers om besmetting met het 
coronavirus te voorkomen/ beperken. 
 
Houd 1,5 meter van elkaar 
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor 
kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen. Tussen 
(pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers en ouders moet altijd 
1,5 meter afstand bewaard worden.  
 
Samengevoegde groepen aan het begin van de dag 

● Van 06.45 tot 07.30 uur zijn de peutergroepen samengevoegd op de Troetelberen. Zodra om 
half 8 de Pm’ers van de andere peutergroepen aanwezig zijn worden de kinderen naar hun 
eigen groepsruimte gebracht. Op de Troetelberen staat van elke peutergroep een bak klaar 
waarin alle tassen van de kinderen van de betreffende groep verzameld worden. 

● Van 06.45 tot 07.30 uur zijn de babygroepen samengevoegd op de Madelief. Uitzondering 
hierop zijn de Sterrenkindjes die openen op hun eigen groep. Zodra om half 8 de Pm’ers van 
de andere babygroepen aanwezig zijn worden de kinderen naar hun eigen groepsruimte 
gebracht. Op de Madelief staat van elke babygroep een bak klaar waarin alle tassen van de 
kinderen van de betreffende groep verzameld worden. 

 
Samengevoegde groepen aan het eind van de dag 

● Vanaf 18 uur voegen de kinderen van de peutergroepen samen op de troetelberen. Elke 
groep neemt de tassen van de nog aanwezige kinderen mee in de daarvoor bestemde 
verzamelbak. 

● Vanaf 18 uur voegen de kinderen van de babygroepen samen op de Vlinder. Met 
uitzondering van de Sterrekindjes, die sluit in de eigen groepsruimte. Elke groep neemt de 
tassen van de nog aanwezige kinderen mee in de daarvoor bestemde verzamelbak. 

 
Aangepast deurbeleid 
Om de toegang naar de groepen zoveel mogelijk te spreiden vindt er een wijziging plaats in de 
toegang tot de groepen. Aan de voorzijde van het pand staat met gekleurde pijlen aangegeven welke 
kant ouders op moeten lopen om bij de groep van hun kind te komen. De toegang tot de groepen ziet 
er als volgt uit: 
 

● Kikker: Ouders gebruiken de ingang aan voorzijde van het pand. Wij vragen ouders aan te 
bellen als zij naar binnen willen. Er mag maximaal 1 ouder tegelijk in de hal aanwezig zijn, 
zodat we 1,5 meter afstand kunnen waarborgen. Ouders verlaten de groep wanneer zei 
afscheid hebben genomen via de tuindeur, zo hoeven zij elkaar niet te passeren in de hal bij 
de hoofdingang. 
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● Nijntje: Ouders lopen door het toegangshek aan de rechterzijde van het pand. Vervolgens is 

de eerste deur de toegangsdeur tot de groep (op deze deur staat aangegeven dat dit de 
toegangsdeur is). Via deze deur kunnen zij het pand ook weer verlaten. 

● Sterrekindjes: Ouders brengen en halen hun kind (eren) via de reguliere ingang.  
● Troetelberen: Ouders gebruiken het toegangshek aan de rechterzijde van het pand en lopen 

vervolgens door de houten poort Direct na deze poort bevindt zich de nieuwe toegangsdeur 
tot de groep (dit staat op de deur aangegeven). Ouders kunnen via de centrale hal de 
groepsruimte weer verlaten wanneer zij afscheid hebben genomen. 

● Vlinder en Madelief: Ouders brengen hun kind naar de groep via de tuindeur. Zij dienen 
hiervoor via de binnentuin te lopen. De toegang tot deze binnentuin is via een poort aan de 
linkerzijde van het pand . Wanneer ouders hun kind ophalen kunnen zij lopen via de 
hoofdingang aan de voorzijde van het pand. Zij lopen dan door het magazijn via de binnentuin 
naar de tuindeur van de groep. Via dezelfde route verlaten zij het pand wanneer zij hun kind 
hebben opgehaald. 

● Boemel: Ouders brengen en halen hun kind via de reguliere ingang.  
 
Naast deze aanpassing in toegang tot de groepen hebben wij de volgende maatregelen genomen: 

● Zodra ouders aanwezig zijn, kloppen zij even op het raam (alleen bij de Kikker wordt 
aangebeld). De pedagogisch medewerker laat weten of de ouder naar binnen kan komen, of 
nog even buiten moet wachten. 

● Er mogen maximaal 2 ouders tegelijk in de groepsruimte aanwezig zijn om hun kind weg te 
brengen of halen (behalve op de groepen Vlinder en Madelief: hier kan 1 ouder tegelijk naar 
binnen) 

● Wij vragen ouders het moment van overdracht kort te houden. 
● Als blijkt dat ouders buiten even moet wachten, vragen wij hen rekening te houden met het 

bewaren van 1,5 meter afstand. Deze afstand staat met stickers aangegeven. 
● Het is niet toegestaan om broertjes/zusjes mee te nemen naar de groepsruimte, als zij geen 

gebruik maken van opvang op locatie Dorpsstraat.  
● Het brengen en halen mag per gezin door 1 ouder gedaan worden. 

 
Voor de duidelijkheid wordt op elke toegangsdeur vermeld voor welke groep deze bestemd is. Ook de 
Pm’ers maken gebruik van de toegangsdeur voor hun eigen groep. Voor ouders worden looproutes 
gemaakt, zodat voor hen duidelijk wordt hoe zij moeten lopen.  
 
Afspraken rond brengen en halen van kinderen 
De volgende regels gelden voor de haal- en brengmomenten: 

● Voor het brengen en halen worden dezelfde looproutes gebruikt. 
● De toegangshekken naar de tuinen van de Kikker en Madelief zijn vanaf 6.45 tot 9.00 

geopend. Daarna gaan zij op slot, zodat de kinderen veilig in de tuin kunnen spelen. De 
Pm’er van de Madelief zorgt ervoor dat het toegangshek tot de tuin om 6.45 uur geopend 
wordt en  de Pm’er van de Kikker zorgt ervoor dat het toegangshek om 9.00 uur op slot gaat.  
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● Groepen die gebruik maken van de tuin helemaal achter het pand hebben de mogelijkheid 

om tot 18.30 uur buiten te spelen. Zij hangen een brief voor ouders op de toegangsdeur van 
hun groep dat zij buiten spelen en dat daar ook de tassen en jassen van de kinderen liggen. 
Ouders hoeven zodoende niet naar binnen. Hier geldt de afspraak dat ouders bij het hek 
blijven (dus niet door de tuin lopen) en de Pm’er brengt het kind naar de ouder toe. De 
overdracht is kort. 

● Wanneer ouders hun kind weer komen ophalen zijn de tassen van de kinderen al ingepakt, 
zodat het moment dat ouders op de groep zijn niet te lang hoeft te duren. Op het einde van 
de dag staat in het ouderportaal wordt beschreven welke activiteiten het kind heeft gedaan en 
worden bijzonderheden benoemd.  

● Op iedere deur van de groep instructieposter om ouders hier bewust van te maken, ook bij de 
ingang van de tuin hangt een instructieposter. Wanneer ouders de instructie niet opvolgen 
worden zij hierop aangesproken door de aanwezige Pm’ers. 

 
Overdracht van kinderen tijdens brengmomenten 
Bij de overdracht dienst ook 1,5 meter afstand in acht genomen te worden. Dit kan op verschillende 
manieren mogelijk gemaakt worden. Bijvoorbeeld: 

● Spreek met de ouder af dat deze de baby nog even knuffelt en dan op het speelkleed legt, 
waarna jij de baby kunt oppakken om samen te zwaaien. 

● De ouder kan het kind in de maxi cosi op het kleed zetten en afscheid nemen, waarna de 
Pm'er het kind uit de maxi cosi haalt.  

● De ouder kan het kind in een wippertje zetten of aan tafel, waarna de pm samen met het kind 
zwaait. 

● De ouder laat de peuter aan tafel puzzelen/ spelen en legt uit dat ze hier afscheid neemt. 
Neem duidelijk afscheid en loopt naar de deur, de Pm’er gaat naast het kind zitten, maakt 
even verbaal contact en tilt het op en zwaait samen vanaf de tafel. Troost het kind als het 
verdrietig is. 

● De ouder laat het kind in een van de speelhoeken spelen, neemt daar afscheid en gaat weg 
(alleen als te voorspellen is dat het kind niet verdrietig wordt bij het afscheid en de ouder niet 
los wil laten) 

● Neem de tijd om een kind dat verdrietig is bij het afscheid te troosten. 
 
Van belang is dat de Pm’ers van de groep duidelijk aan de ouder vertelt hoe hij/zij afscheid kan 
nemen van zijn/haar kind. Stel de ouder gerust dat er voldoende tijd is om het kindje te troosten als de 
ouder weg is.  
 
Wat kun je op de groep doen om 1,5 meter afstand te bewaren? 
Op de volgende wijze kan 1,5 meter afstand tussen Pm’ers bewaard worden  

● Het eetmoment wordt opgesplitst. Het is niet de bedoeling dat er met de gehele groep en aan 
1 grote tafel wordt gegeten. De aanwezige Pm’ers verdelen zich over twee ver uit elkaar 
staande tafels zodat 1,5 meter tussend de aanwezige PM’ers gewaarborgd is. (dit is niet 
nodig als de Pm’er alleen werkt op de groep) 

 
 
 

3 



 

 
● Groepen die 2 tafels hebben: de tafels worden permanent ver uit elkaar gezet, zodat 

activiteiten aan tafel goed gescheiden kunnen worden en de Pm’ers de 1,5 meter afstand 
kunnen waarborgen. 

● De aanwezige Pm’ers spreiden zich zoveel mogelijk over de ruimte en houden 1,5 meter 
afstand als dat kan. Dus niet tegelijk verschonen, niet tegenover elkaar aan tafel e.d. 

 
Rusten en slapen 
Rusten vindt plaats op de eigen groep, Pm’ers blijven op eigen groep. De kamerindeling van het 
slapen blijft ongewijzigd. 
 
Niet-structurele activiteiten buiten de groep 
Deze zijn allen geannuleerd tot nader orde.  
 
Pauze 
De Pm’ers houden rekening met 1,5 meter afstand van elkaar als zij pauze houden.  
 
Doorloopruimtes 
De Pm’ers blijven zoveel mogelijk op hun eigen groep. Wanneer het nodig is om naar een ander deel 
van het pand te lopen, bv om de was weg te brengen, dan wordt er niet door de andere groepen 
gelopen. Wanneer je naar een ander deel van het pand moet, dan kun je zoveel mogelijk buitenom 
lopen of via de tuinen. Spreek elkaar hierop aan. 
 
Eten en drinken 
Hygiëne is erg belangrijk om verspreiding van het virus te voorkomen. Let erop dat ieder kind een 
eigen bord, fruitbakje en eigen beker gebruikt tijdens de eet- en drinkmomenten. Wees iedere maaltijd 
bewust van hoe je het aanbiedt. Laat bijvoorbeeld kinderen niet zelf fruit van de schaal pakken, maar 
verdeel dit zelf over de schaaltjes met een opscheplepel.  
 
Hygiëne 
In verband met de hygiëne mag niemand de groepen van het kindcentrum betreden zonder gebruik te 
maken van de slofjes. Het kantoor, de hal en de berging mogen zonder sloffen betreden worden. 
Indien een ouder liever geen sloffen gebruikt mogen de schoenen uitgetrokken worden bij de 
groepsdeur. De ouder mag dan op sokken het kindercentrum betreden. Het is verboden om het 
kindercentrum te betreden op blote voeten ivm schimmelinfecties. 
 
Het is mede de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers om ouders en medewerkers 
erop te wijzen als ze geen sloffen aan hebben. Ook bezoekers, leveranciers etc. dienen gebruik te 
maken van de sloffen. 
Alle slofjes dienen in de mand bij de groepsdeur achtergelaten te worden. Onderhoud en vervanging 
van de sloffen kan gemeld worden bij de locatiemanager. 
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Extra schoonmaak door huishoudelijk medewerkers en pedagogisch medewerkers 
De pedagogisch medewerkers houden de groep extra goed schoon. Denk hierbij extra aan             
besmettingsbronnen zoals deurklinken, ipads, tafelbladen, deuren. De huishoudelijk medewerkers         
zullen door de locatiemanager gevraagd worden om zich op dit vlak extra in te zetten. 
 
Verschoonmeubel 
Het verschoonmeubel wordt na ieder gebruik ontsmet om het risico op besmetting zo veel mogelijk te 
voorkomen. 
 
Bedjes verschonen 
Iedere dag worden de bedjes die zijn gebruikt verschoond. De stretchers waarop de kinderen rusten 
worden ook dagelijks schoongemaakt. 
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