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Inleiding 
De afspraken in dit document betreffen maatregelen die op locatie Noorderdracht worden getroffen 
om een veilige omgeving te bieden aan kinderen, ouders en medewerkers om besmetting met het 
Corona virus te beperken. 
 
Deze locatiegebonden afspraken zijn een aanvulling en/of een aanpassing op de reguliere 
locatiegebonden afspraken. Daar waar geen aanvullingen en/of aanpassingen zijn benoemd gelden 
de reguliere afspraken.  
 
Houd 1,5 meter van elkaar 
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen 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.  
 
De groepen kinderdagverblijf 
Het is toegestaan dat groepen samenvoegen, bijvoorbeeld in de ochtend of eind van de middag. De 
kinderen zullen op hun eigen groep blijven rusten.  
 
Vervoer van kinderen 
De busjes worden na gebruik schoongemaakt (stuur, versnellingspook en dashboard) en ramen aan 
binnenkant,handgrepen en bekleding).  
 
Houd je bij de school aan de maatregelen die de school heeft getroffen. Wees je ten alle tijden bewust 
van de 1,5m regel. Bij het wachten op de kinderen bij de scholen is er 1,5m tussen jou en je collega.  
 
Deurbeleid  
Om de toegang naar de groepen zoveel mogelijk te spreiden zijn er meerdere toegangsdeuren naar 
de groepen. Op alle toegangsdeuren van de groepen hangt een instructieposter en op elke 
toegangsdeur is vermeld voor welke groep deze bestemd is. Met behulp van grond stickers worden 
ouders erop geattendeerd waar te lopen en waar te wachten.  
 
Voor de Pm-ers geldt dat de open dienst gebruik mag maken van de hoofdingang. De tweede en 
derde dienst volgt de route die ouders ook moeten volgen. 
 
De routes zijn als volgt:  
 

● Lavendel: ouders betreden via de hoofdingang het pand. Zij gaan via de tussendeuren naar 
de tuindeuren van de Lavendel. Via dezelfde deur verlaten de ouders ook het pand. 

● Rozemarijn: toegang via de -babydeur- van het pand, rechtsaf naar de groep. Via dezelfde 
deur verlaten zij het pand. 

● Vlieger: toegang via de Vlieger-tuindeur (deze bevindt zich op het buitenspeelplein van de 
peuters. Ouders betreden de tuin via de achteringang van het pand. Ouders dienen de schuur 
door te gaan naar het peuterplein). Via de hoofdingang verlaten zij het pand.  

 
 
 



 

 
● Regenboog: toegang via Regenboog-tuindeur. (deze bevindt zich op het buitenspeelplein 

van de peuters. Ouders betreden de tuin via de achteringang van het pand. Ouders dienen de 
schuur door te gaan naar het peuterplein). Via de hoofdingang verlaten zij het pand. 

● Luchtballon: toegang via de Luchtballon-tuindeur. (deze bevindt zich op het buitenspeelplein 
van de peuters. Ouders betreden de tuin via de achteringang van het pand. Ouders dienen de 
schuur door te gaan naar het peuterplein). Via de hoofdingang verlaten zij het pand. 

● VSO: toegang via de hoofdingang.  
● BSO: Ophalen van kinderen via de BSO-tuindeur. Alleen de ouders met een kind op de 

babygroep en/of peutergroep mogen naar binnen en via de hal naar de groepen lopen. Zij 
halen hun andere kind(eren) op en verlaten het pand via de tuindeur van de bso het pand.  

 
Afspraken rond brengen en halen van kinderen 
Ouders wordt gevraagd hun kind(eren) zoveel mogelijk op de fiets of lopend weg te brengen. Het is 
ouders niet toegestaan om broertjes/ zusjes die geen gebruik maken van opvang op deze locatie mee 
te nemen.  
 
De volgende afspraken gelden: 

● Er is per kind 1 ouder welkom binnen ‘t gebouw van ‘t Herdertje. Er zijn geen broertjes en/of 
zusje toegestaan in de ruimte wanneer deze geen opvangcontract hebben op de betreffende 
locatie. 

● Ouders wordt gevraagd om het moment van overdracht kort te houden. 
● Er mogen maximaal  twee ouders  tegelijk op de groep aanwezig zijn. Uitzondering is de 

Rozemarijn en Lavendel. Vanwege de groepsgrootte en/of grootte van plek van ophalen mag 
daar maar maximaal 1 ouder aanwezig zijn. 

● Wij vragen ouders op de dagopvang eraan te denken de schoenen van hun kind uit te trekken 
bij binnenkomst en zelf slofjes over hun schoenen te dragen. 

● Ouders die niet naar binnen kunnen, stellen zich buiten op in de daarvoor bestemde rij die 
wordt aangegeven op de grond.  

● Op het BSO-plein is altijd een pm-er aanwezig als de kinderen buiten spelen. De looproutes 
van de ouders van de peutergroepen gaan over het bso plein, waardoor er hekken open 
kunnen staan die normaal gesproken dicht zijn.  

● Bij de Vso en Bso vragen wij kinderen bij binnenkomst om zelf hun handen te wassen bij de 
kraan. Daar waar kinderen dit lastig vinden worden ze hierbij geholpen 

● De Pm’ers zorgen ervoor dat de tassen van de kinderen zijn ingepakt rond de tijd dat ouders 
hun kind weer ophalen.  

 
Ouders die hun kinderen brengen en halen wordt gevraagd om: 

● bij de deur staan desinfecterende doekjes/ gel. Ouders wordt gevraagd hun eigen handen en              
de handen van hun kind(eren) hiermee schoon te maken voordat zij naar binnen gaan. 

● Ouders van de BSO komen niet naar binnen behalve als ze een baby of peuter op de locatie                  
moeten ophalen. 

● Ouders wordt gevraagd om aan te geven als ze hun kind vóór 17.00 uur willen komen                
ophalen. Zo kunnen we er rekening mee houden dat er ouders komen als de kinderen nog                
buiten spelen.  

 
 
 



 

 
 

Overdracht van kinderen tijdens brengmomenten  
Bij de overdracht dient 1,5 meter afstand in acht genomen te worden. Met name bij baby’s kan dat 
lastig zijn. 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 doen: 

● 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. 
 
Afspraken op de groep 
De volgende afspraken gelden: 

● De groep wordt zo ingedeeld dat tijdens tafelmomenten de 1,5 meter afstand tussen Pm’ers 
gehandhaafd kan worden. De tafels moeten permanent uit elkaar geschoven 

● Pm’ers wassen zoveel als mogelijk hun handen. 
● Ieder kind heeft een eigen bord, fruitbakje 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.  

● Rusten vindt plaats op de eigen groep en de PM-ers blijven op de eigen groep. Gebruik 
zoveel mogelijk de eigen slaapkamers van de groep voor de kinderen. Wanneer het 
noodzakelijk is om een slaapkamer van een andere groep te gebruiken, wordt vooraf en 
achteraf het bed verschoond. Er is maximaal één  PM-er aanwezig in de slaapkamer. 

● De stretchers waarop de kinderen rusten worden ook dagelijks schoongemaakt. 
● De Pm’ers bespreken regelmatig met de kinderen de hygiëneregels zoals regelmatig handen 

wassen en op welke manier je dat doet, hoesten en niezen in de elleboog. 
 
Extra schoonmaak door huishoudelijk medewerkers en pedagogisch medewerkers 
De pedagogisch medewerkers houden de groep extra goed schoon na elk tafelmoment. Denk hierbij              
extra aan besmettingsbronnen zoals deurklinken, ipads, tafelbladen, deuren, toiletten en wasbakken.           
De huishoudelijk medewerkers zullen door de locatiemanager gevraagd worden om zich op dit vlak              
extra in te zetten.  
 
 
 


