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Inleiding 
De afspraken in dit document betreffen maatregelen die op locatie spelenderwijs Ooievaarsnest 
worden getroffen om een veilige omgeving te bieden aan kinderen, ouders en medewerkers om 
besmetting met het Corona virus te beperken. Voor verdere informatie over de organisatiebrede 
corona maatregelen verwijzen we naar de werkinstructie Corona Maatregelen dagopvang en 
spelenderwijs. 
 
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.  
 

1. Afspraken voor medewerkers algemeen 
 
1.1 Gezondheidscheck medewerkers 
Alle medewerkers dienen een gezondheidscheck te doen voordat zij aan het werk gaan. Hiervoor 
heeft iedere medewerker in zijn/ haar privémail  een schema ontvangen met een aantal vragen over 
de eigen gezondheid. Wanneer de pedagogisch medewerker iedere vraag met ‘nee’ kan 
beantwoorden, dan kan de pedagogisch medewerker diezelfde dag aan het werk. Wanneer de 
pedagogisch medewerker een of meerdere vragen met ‘ja’ beantwoordt, dan blijft de pedagogisch 
medewerker thuis. Je dient dan direct contact op te nemen met je locatiemanager om dit door te 
nemen. 
De gezondheidscheck is ook terug te vinden in Kwibuss in het mapje Corona. 
 
1. 2 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. .  
 
1.3 Mondkapjes voor pedagogisch medewerkers 
Voor de pedagogisch medewerkers geldt dat wanneer zij zich buiten hun eigen groepsruimte 
begeven, zij een mondkapje dienen te dragen. Dus wanneer de pedagogisch medewerker 
bijvoorbeeld naar de gang loopt, naar de pauzeruimte of  noodgedwongen door een andere 
groepsruimte moet lopen, dan dient de pedagogisch medewerker een mondkapje te dragen. 
 
De medewerkers van Spelenderwijs  beslissen zelf of zij een mondkap willen dragen tijdens het 
overdrachtsmoment (‘s morgens tussen 8.00 en 8.20 uur en ‘s middags om 12.15 uur). 
 
Wanneer de pedagogisch medewerker met de kinderen buiten speelt hoeft de pedagogisch 
medewerker geen mondkapje te dragen.  
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2. Brengen en ophalen van kinderen door de ouders  

 
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. Ouders komen niet gezamenlijk naar de kinderopvang. 
 
2.1 Deurbeleid 

● Ouders mogen tijdens het brengen en halen de groepsruimte niet betreden. Zij kunnen hun              
kind tussen 8.00 en 8.20 uur tot de deur van het pand brengen. Bij de deuropening neemt het                  
kind afscheid van de ouder. Indien noodzakelijk vindt er een korte overdracht plaats bij de               
deur, anders kan dit middels een bericht in het ouderportaal of telefonisch. Bij de overdracht               
houdt de pedagogisch medewerker 1,5 meter afstand van de ouder. 

● Om 8.20 uur mogen er geen ouders meer in het pand of op het schoolplein aanwezig zijn om 
de leerlingen van de basisschool de mogelijkheid te geven de school te betreden. 

● Jassen en tassen mogen niet aan de kapstok worden gehangen, deze gaan mee de              
groepsruimte in.  

● Met het brengen en halen van de kinderen wordt er bij het betreden van het terrein van het                  
ooievaarsnest een mondkapje gedragen. Als er iemand bij de deur van de groep staat,              
vragen we ouders buiten te wachten.  

● Kinderen van spelenderwijs desinfecteren hun handen met de desinfecterende gel die bij de 
ingang staat. Ouders helpen hun kinderen hierbij. 

● Ouders kunnen hun kind ophalen op het schoolplein aan reguliere zijde van het pand. De 
pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de tas van het kind ingepakt is. 

● De pedagogisch medewerker neemt de kinderen mee naar de hal voor de uitgang aan de               
voorzijde van het pand. De kinderen hebben hun jas aan en hun tas met spullen bij zich. 

● Een voor een laat de pedagogisch medewerker de kinderen naar hun ouder toelopen.             
Kinderen mogen alleen de hal verlaten wanneer de pedagogisch medewerker de ouder van             
het kind ziet. Bent u nog niet aanwezig, dan wacht het kind met de pedagogisch medewerker                
in de hal.  

● Als blijkt dat ouders buiten even moet wachten wordt hen gevraagd 1,5 meter afstand te               
bewaren.  

● Wij vragen  ouders het schoolplein direct te verlaten zodra zij hun kind hebben opgehaald.  
 
Let op: Indien ouder zelf in quarantaine zitten mogen zij de kinderen niet zelf naar de opvang halen 
en brengen.  

Let op: Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde 
klachten en/of als diegene wacht op de testuitslag. De ouder moet dan thuisblijven. 

3. Afspraken op de groep 
Met elkaar maken we een aantal afspraken voor de groepen om verspreiding van het virus zoveel 
mogelijk te beperken. Als er sprake is van een kind of medewerker met COVID-19 op de opvang, 
ontstaat er risico op besmetting van de contacten van deze persoon. Om het aantal besmettingen te 
beperken zijn de maatregelen t.a.v. het bron- en contactonderzoek voor kinderen en de quarantaine 

 
 
 

3 



 

 
richtlijnen aangescherpt. Hierdoor bestaat het risico dat grote groepen kinderen bij één positieve 
corona test (bij een medewerker of ander kind) op de locatie in quarantaine moeten.  
 
Daarom is het van groot belang om het aantal contacten per kind en medewerker zoveel mogelijk te 
beperken, waar dit mogelijk is binnen de context van de opvanglocatie. Kinderopvang ‘t Herdertje 
neemt daarom de volgende maatregelen: 

● Er worden waar mogelijk zoveel mogelijk dezelfde pedagogisch medewerkers en          
invalkrachten ingezet op de groepen.  

● De spelenderwijs groep speelt niet gelijktijdig buiten met de kleuterklassen.  
● 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.  

 
Samenwerking Spelenderwijs met de kleutergroep 
Spelenderwijs ‘t Ooievaarsnest heeft een nauwe samenwerking met groep 1/ 2 van deze school. In 
verband met de maatregelen om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan/ te beperken 
komen veel samenwerkingsafspraken te vervallen. 
Dit betekent dat de peuters niet mee kunnen doen in de kring met de kleuters, de peuters niet 
gelijktijdig met de kleuters gebruik maken van de buitenruimte, dat de peuters niet incidenteel spelen 
in een speelhoek van de kleuters of even met de Pm’er de kleutergroep in loopt om iets te lenen of 
vragen. De peutergroep en kleutergroepen blijven strikt gescheiden van elkaar. 
 
3. 2 Extra schoonmaak door huishoudelijk medewerkers en pedagogisch medewerkers 
De pedagogisch medewerkers houden de groep extra goed schoon. Op de schoonmaaklijsten van de              
pedagogisch medewerkers is toegevoegd welke extra schoonmaakwerkzaamheden zij dagelijks         
uitvoeren (denk aan extra schoonmaak deurklinken etc.)  
 
De locatiemanager houdt zicht op de uitvoering van de hygiënemaatregelen in het pand. Dit kan door                
de schoonmaaklijsten van de groep te bekijken of door het team te attenderen op de extra                
schoonmaakwerkzaamheden.  
 
3.2 Pauze 
In de pauzeruimte wordt minimaal 1,5 meter afstand elkaar gehouden. Wanneer er meer dan 1 
persoon tegelijk in de pauzeruimte aanwezig is wordt er extra geventileerd (als dit mogelijk is) door 
een raam op een kier te zetten. 
 
 
3.3 Intake 
De intakeprocedure is aangepast in verband met corona maatregelen. Zie voor het aangepaste 
intakebeleid het beleid: Corona beleid intakegesprek en wennen Kdv en Bso. Dit beleid is te vinden in 
Kwibuss, in het boek Corona, hoofdstuk Intake tijdens Corona. 
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