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Inleiding 
Deze locatiegebonden afspraken zijn een aanvulling op de reguliere locatiegebonden afspraken. 
Deze afspraken betreffen preventieve maatregelen die op locatie Sint Jozef worden getroffen om een 
veilige omgeving te bieden voor kinderen, ouders en medewerkers om besmetting met het virus 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.  
 
Aangepast deurbeleid 
Algemene maatregelen bij het halen en brengen van uw kind 

● Het brengen en halen mag per gezin door 1 ouder gedaan worden. 
● Wij vragen ouders lopend of met de fiets te komen wanneer dit mogelijk is. 

 
Wanneer het kind naar de vso wordt gebracht 
De wijze van wegbrengen van het kind naar de Vso ziet er als volgt uit: 

● Ouders lopen met hun kind naar het schoolplein tot een markering op de grond die hier voor 
ouders is gezet. Verder mogen ouders niet lopen. 

● De ouder neemt telefonisch contact op met de Vso. 
● De pedagogisch medewerker van de Vso loopt naar toegangsdeur. De ouder neemt afscheid 

van het kind en het kind loopt naar de pedagogisch medewerker.  
● De pedagogisch medewerker neemt het kind mee naar binnen. 

 
Wanneer het kind wordt opgehaald van de Bso 

● Ouders lopen naar het schoolplein tot de aangegeven markering (streep op de grond).             
Wanneer de kinderen buiten spelen ziet de medewerker de ouder aankomen. Zij kan het kind               
vertellen dat het naar de ouder toe mag lopen. 

● Wanneer de groep binnen is neemt de ouder telefonisch contact op met de groep om te laten                 
weten dat hij/zij op het schoolplein staat.  

● De pedagogisch medewerker loopt met het kind mee naar de uitgang.  
● Zodra de pedagogisch medewerker de ouder ziet staan mag het kind naar de ouder toelopen. 
● De pedagogisch medewerker zorgen ervoor dat de tas van het kind is ingepakt en het kind de                 

jas aan heeft. 
● Wanneer de pedagogisch medewerker alleen op de groep staat, dan zal de pedagogisch             

medewerker het kind vertellen dat het naar de ouder toe mag lopen en telefonisch met de                
ouder in contact blijven totdat deze bevestigd heeft dat het kind bij de ouder is. 

 
 
 



 
 
 
Hygiënemaatregelen  
Om besmetting met het Coronavirus te voorkomen maken wij de volgende afspraken: 

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

● De pedagogisch medewerkers wassen regelmatig hun eigen handen en de handen van de 
kinderen volgens de richtlijnen van het RIVM. De handen worden gedroogd met papieren 
doekjes die vervolgens worden weggegooid. 

● Zoals altijd krijgt ieder kind een eigen beker, een eigen fruitbakje of bordje en eigen bestek. 
● De groepsruimtes worden extra schoongemaakt. De pedagogisch medewerkers worden 

hierbij ondersteund door onze huishoudelijk medewerkers. 
● Pedagogisch medewerkers hoesten en niezen in hun elleboog en leren de kinderen dit ook te 

doen. 
● Medewerkers geven anderen geen hand om zich voor te stellen. Nieuwe medewerkers en 

nieuwe ouders worden met woorden vriendelijk begroet. 
 
Wat kan 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 

● Je kunt de groep in tweeën splitsen, zodat je ieder een groepje kinderen onder je hoede hebt 
en deze een activiteit aanbieden. Bijvoorbeeld: 1 Pm’er speelt met een groep kinderen buiten 
en de andere Pm'er van dezelfde groep blijft met de andere kinderen binnen om daar een 
activiteit te doen.  

● 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) 

● De aanwezige PM’ers spreiden zich zoveel mogelijk over de ruimte en houden 1,5 meter 
afstand als dat kan.  

● De Pm’ers bespreken regelmatig met de kinderen de regels die zijn gemaakt om verspreiding 
van het corona virus tegen te gaan (zoals regelmatig handen wassen en op welke manier je 
dat doet, hoesten en niezen in elleboog, dat de Pm’ers proberen wanneer mogelijk 1,5 meter 
afstand van de kinderen te houden etc.) 

 
Buitenspelen 
De kinderen kunnen spelen op het schoolplein welke grenst aan de locatie. Kinderen spelen altijd 
onder toezicht van de pedagogisch medewerkers buiten, tenzij de ouders schriftelijk toestemming 
hebben gegeven dat hun kind zonder toezicht buiten mag spelen (zie hiervoor de afspraken met 
ouders van het kind). 
 
 

 
 
 


