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Aanvullingen locatiegids –
wijzigingen beleid i.v.m. geldende coronamaatregelen
In de locatiegids vindt u informatie over de pedagogische werkwijze op locatie en diverse praktische zaken. Op dit moment kunnen wij gezien
de coronamaatregelen de werkwijze zoals beschreven in de locatiegids niet op alle onderdelen uitvoeren.
Wij hebben aanpassingen gedaan op basis van het protocol heropening kinderopvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang, waarbij we de
algemene RIVM-richtlijnen volgen:
• Tussen de kinderen onderling hoeft geen 1.5 meter afstand bewaard te worden.
• Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1.5 meter afstand bewaard worden.
• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1.5 meter afstand bewaard worden.
• Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1.5 meter afstand bewaard worden.
• Wanneer kinderen klachten hebben of ontwikkelen gedurende de dag dienen zij thuis te blijven of direct opgehaald te worden.
De meest actuele informatie met betrekking tot de coronamaatregelen en toegang tot de kinderopvang is te vinden op de website.
Specifieke aanvullende maatregelen voor de locatie (afhankelijk van de lokale situatie) ontvangt u via de locatiemanager.
Daarnaast informeren wij u hierbij dat op de volgende onderdelen, tot nader order en passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM,
van de locatiegids wordt afgeweken.

1. Samenwerking met ouders

1.1 Het intakegesprek met nieuwe ouders
Een ouder brengt het kind/de kinderen in verband met het verplicht invullen van het intakeformulier. Voor het invullen van het intakeformulier
wordt op de locatie een aparte ruimte gecreëerd zodat de 1,5 meter afstand kan worden aangehouden. Ouders mogen de locatie en
groepsruimte bekijken, maar de groepsruimte niet betreden.
1.2 Het halen en brengen van kinderen
Het halen en brengen van kinderen gaat anders dan normaal. Er kunnen looproutes zijn in en om de locatie en er zijn maatregelen waarbij
zo min mogelijk verschillende volwassenen de locatie zullen betreden. Dit om het risico om elkaar te besmetten te minimaliseren. Kinderen
worden bij voorkeur gebracht en gehaald door 1 ouder. Kinderen worden zoveel mogelijk bij de buitendeur opgehaald door de pedagogisch
medewerkers. Kinderen die kunnen lopen, lopen zelfstandig naar de pedagogisch medewerker. Baby’s worden in een maxi cosi of
kinderwagen neergezet, zodat vervolgens met inachtneming van de 1,5 meter afstand de pedagogisch medewerker de maxi cosi of
kinderwagen kan pakken.
Wanneer ouders hun kind brengen wordt gevraagd of het kind vrij is van klachten passend bij het coronavirus. Ouders die vanwege klachten
passend bij het coronavirus en het wachten op de testuitslag thuis moeten blijven, mogen hun kinderen niet zelf brengen en halen.
Op iedere locatie zijn aanvullende locatie specifieke afspraken gemaakt met betrekking tot het halen en brengen van kinderen. U wordt daar
door de betreffende locatiemanager over geïnformeerd.
1.3 Het overdrachtsmoment en overlegmomenten met ouders
De overdracht zal zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden, via de Flexkids Ouderapp. Wanneer uitgebreider overleg gewenst is kan ook een
telefonische afspraak worden gemaakt.
1.4 Wennen van kinderen in de groep
Onze pedagogisch medewerkers zorgen dat kinderen zich snel veilig en vertrouwd voelen in de groep. Er worden op maat afspraken met u
gemaakt over het wennen op de groep.

2. Veiligheid
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2.1 Maatregelen
Op locaties zijn de veiligheidsmaatregelen aangevuld met overheidsrichtlijnen als:
• Onze medewerkers houden zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tussen volwassenen.
• Geen handen schudden.
• Handen regelmatig wassen.
• Niesen en hoesten in de elleboog.
• Bij klachten en koorts blijven kinderen en medewerkers thuis.

2.2 Aanvullende hygiëne maatregelen
Op de locaties worden aanvullende hygiënerichtlijnen opgevolgd. Zo worden dagelijks beddengoed, tafels en stoelen, wasbak en
verschoonmeubel en kranen en deurkrukken extra schoongemaakt naast de dagelijkse reguliere schoonmaak. Knuffels en verkleedkleren
worden tot nader bericht niet gebruikt.
2.3 Activiteiten en uitstapjes
Bij het organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld ook in het vakantieprogramma wordt rekening gehouden met de volgende aandachtspunten:
• Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de faciliteiten van de eigen locatie en nabije omgeving.
• Er worden geen grootschalige activiteiten georganiseerd waarbij meerdere groepen/locaties met elkaar samenvoegen.
• Buitenactiviteiten mogen alleen in kleine groepjes plaatsvinden met maximaal 2 begeleiders.
• Drukke plekken worden vermeden.
• Er wordt gezocht naar lokale mogelijkheden om ruimtes/(sport)accommodaties te huren voor exclusief gebruik. Groepen en locaties
worden hierbij afgewisseld.
• Kinderen die zelfstandig mogen buitenspelen worden dagelijks attent gemaakt op de overheidsmaatregelen.
• Er wordt extra bij ouders gecheckt of hun kinderen nu ook bij een vriendje/vriendinnetje thuis mogen spelen zoals normaliter.
• Er mogen geen vriendjes/vriendinnetje mee naar de BSO.
• Aan ouders wordt gevraagd hun kinderen thuis in te smeren met zonnebrand zodat het contact tussen kinderen en volwassenen tijdens
de opvang zo veel mogelijk vermeden kan worden.
• Bij kookactiviteiten of het bereiden van eten wordt extra op hygiëne gelet.
• Er wordt tijdelijk geen gebruik gemaakt van het OV. Er wordt tijdelijk geen gebruik gemaakt van een touringcar.

3. Gezondheid

3.1 Bij verkoudheid en ziekte; wanneer mag een kind wel komen en wanneer niet?
Kinderen van 0 tot 13 jaar met een neusverkoudheid maar zonder koorts mogen naar de opvang komen. Behalve als zij in contact
geweest zijn met of gezinslid zijn van een volwassene waarvan bevestigd is dat die besmet is met het coronavirus. Of als een kind bij een
volwassene woont die koorts heeft of benauwd is. Het kind moet dan thuisblijven.

Verder gelden de volgende maatregelen:
• Als iemand in het huishouden van de kinderen met koorts en/of benauwdheid getest is voor COVID-19 en negatief, of als iedereen
24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
• Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur
klachten vrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.
• Voor ouders en kinderen 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. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de kinderopvang, naar school en sport mogen,
tenzij zij een huisgenoot hebben met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 10 dagen
thuisquarantaine niet brengen of halen.
3.2 Mogen kinderen met chronische luchtwegklachten naar de opvang?
Ja, zie 3.1. Mits zij geen koorts hebben en niet in contact geweest zijn met of een gezinslid zijn van een volwassene waarvan bevestigd is
dat die besmet is met het coronavirus. Ook als een kind bij een volwassene woont die koorts heeft of benauwd is moet het kind thuisblijven.
3.3 Wat als een kind symptomen van het coronavirus tijdens de opvang vertoont?
Indien medewerkers een vermoeden hebben dat een kind symptomen vertoont, nemen zij direct contact op met de ouder, waarna deze
het kind komt ophalen en telefonisch contact opneemt met de eigen huisarts of de plaatselijke GGD. Wij wijzen ouders dan op hun
meldingsplicht. Dat betekent dat elke besmetting van het coronavirus door - in dit geval - de ouder moet worden gemeld bij de huisarts
of de GGD. Na een ‘positieve test’ worden wij zelf benaderd door de GGD en volgen wij de strikte instructies vanuit de GGD.
3.4 Meenemen eigen speelgoed en knuffels
Aanvullend op onze werkwijze ‘voorkomen van gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen’ mogen kinderen geen eigen
speelgoed en knuffels vanuit huis meenemen.
3.5 Procedure afmelden bij ziekte
Het afmelden van kinderen wordt gedaan via de Flexkids Ouderapp.

4. Overige
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4.1 Trakteren bij verjaardagen
Kinderen mogen bij verjaardagen trakteren in de groep, mits het in een afgesloten verpakking zit (bijvoorbeeld knijpfruit, rozijntjes).
Voor meer informatie over actuele locatiespecifieke maatregelen kunt u terecht bij de locatiemanager.

