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Noodprotocol COVID-19 versie 08-02-2021 

 

Dit protocol is opgesteld door Kinderdagverblijf De Scheve Schuit. 

Het protocol dient als leidraad in de openstelling van het kinderdagverblijf met de geldende maatregelen van 

dit moment. 

Wij willen met dit protocol de maatregelen zo duidelijk mogelijk vertalen naar de mogelijkheden bij 

kinderdagverblijf De Scheve Schuit. Wij volgen de adviezen en maatregelen van het RIVM en GGD 

Kinderdagverblijf De Scheve Schuit mag net als alle kinderopvangorganisaties vanaf 8 februari 2021 weer 

volledig open, wel met de nodige aanpassingen/ aanvullingen op ons normale beleid. 

In dit protocol zullen wij u proberen zo duidelijk mogelijk te informeren over de uitwerking van deze 

aanpassingen/ aanvullingen? 

1. Afstand bewaren 

• Tussen de kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

• Tussen PM’ers en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 

• Tussen ouders en personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 

Meer informatie voor ouders vindt u hier. 

 

2. Hygiëne-voorschriften 

Naast de standaard geldende hygiëne voorschriften zal Kinderdagverblijf De Scheve Schuit de extra 

maatregelen vanuit het RIVM hanteren als volgt: 

• Bij binnenkomst zullen zowel de ouders, kinderen als PM’ers hun handen wassen. Tevens zullen de 

handen door de kinderen en PM’ers gewassen worden na het buiten spelen, voor en na het 

(klaarmaken) van eten, na contact met dieren, na toiletbezoek en als de handen vies of plakkerig zijn. 

• Er zullen onderling geen handen geschud worden. 

• Niezen of hoesten zal gebeuren in de ellenboog, bij het snuiten van de neus zal er een papieren 

doekje worden gebruikt welke na gebruik gelijk zal worden weggegooid en de handen gewassen 

zullen worden.  

Bij de babygroepen zal er bij hoesten of niezen in de hand worden geniest of gehoest waarop gelijk de 

handen worden gewassen. 

• PM’ers zullen kinderen zoveel mogelijk attenderen op het wassen van de handen en toezicht houden 

op het correct wassen van de handen. 

• Deurklinken en andere contactpunten zullen meerdere keren per dag gereinigd worden. 

• Personeelsleden beschikken over een pauzeruimte waarin zij met voldoende afstand van elkaar pauze 

kunnen houden, het raam in deze ruimte zal ten alle tijden open staan voor een goede doorluchting. 

• De groepsruimtes en pauzeruimte zullen elke dag aan het einde van de dag extra gereinigd worden. 

Alle informatie over de hygiëne kinderopvang vindt u hier. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
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3. Ventilatie en binnenklimaat. 

• De groepen zullen waar mogelijk continu geventileerd worden door middel van het openzetten van 

de ramen. 

• Waar dit niet mogelijk is in verband met het binnenklimaat zal er geventileerd worden op de 

momenten waarbij er geen kinderen op de groep of slaapkamer aanwezig zijn. 

 

4. Besmetting op de locatie. 

• In het geval van een positieve besmetting bij ons op De Scheve Schuit zullen wij ten alle tijden de GGD 

contacteren.  

• Bij een positieve besmetting zal de GGD de regie overnemen en onze organisatie informeren welke 

stappen en maatregelen er genomen dienen te worden. 

• De richtlijnen van de GGD zullen in dit geval over genomen worden en gelden als protocol. 

Bij een besmetting en/of uitbraak zal de GGD contact zoeken met de kinderopvangorganisatie voor een contact- en brononderzoek. 

Kdv De Scheve Schuit zal contact opnemen met de ouders of verzorgers die naar voren komen bij dit onderzoek. Kdv De Scheve 

Schuit zal ook contact opnemen twijfel om zo risico te beperken. 

 

5. Kinderen naar de opvang. 

Kinderen mogen ook nu nog met verkoudheidsklachten of hooikoortsklachten naar de kinderopvang behalve: 

• Als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals  

o Koorts (38 graden Celsius en hoger) 

o Benauwdheid 

o Meer dan incidenteel hoesten 

o Plotseling verlies van reuk en/of geur. 

• Als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie. 

• Als er iemand in het huishouden van het kind is die naast milde corona klachten ook koorts en/of 

benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag. 

• Als er een broer of zus in quarantaine moet omdat er uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat 

een kind in nauw contact is geweest, mag het kind wel gewoon naar de opvang. Onder de 

voorwaarde dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de broer of zus 

vervolgens klachten krijgt of positief getest wordt mag het kind ook niet meer naar de opvang. 

Wanneer het risico te groot is of er bestaat twijfel, kan het zijn dat wij het besluit nemen om broer of 

zus ook te weigeren 

Klik hier voor meer informatie vanuit het RIVM. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
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6. Kinderen niet naar de opvang. 

Kinderen moeten in de volgende gevallen thuisblijven: 

• Kinderen die klachten hebben die passen bij het ziektebeeld van COVID-19. 

• Kinderen blijven thuis tot zij 24 uur klachten vrij zijn of als zij een negatieve testuitslag hebben. 

• Als iemand in het huishouden van het kind naast milde klachten ook koorts en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis 

• Als de huisgenoot van het kind een positieve uitslag heeft zullen de adviezen van de GGD worden 

overgenomen. 

• Als uit bron- en contact onderzoek is gebleken dat het kind in nauw contact is geweest met een 

besmet persoon.  

• Als het kind terug keert uit een land of gebied met een oranje of rood reisadvies. 

Klik hier voor meer informatie vanuit het RIVM. 

 

 

7. Groepsindeling bij De Scheve Schuit. 

• Bij De Scheve Schuit zullen wij zoveel mogelijk het contact tussen groepen proberen te beperken, dat 

wil zeggen 

o PM’ers staan op de vaste groep en zullen niet bij andere groepen “op bezoek” gaan. Enkel in 

nood zullen leidsters ingepland worden op een andere groep of zullen de leidsters de andere 

groep bezoeken. Overig contact zal zoveel mogelijk via de interne telefoon of teams gaan. 

o PM’ers zullen afwijken van de pauzetijden en zoveel mogelijk verspreid pauze gaan houden.  

▪ De grootste verandering zal zijn dat de werktijden en pauzes iets aangepast worden. 
De pauze en werktijden gaan er als volgt uitzien; 

Start Eind Ochtend Lunch Middag  

  15 min 30 min 15 min  

7.00 uur 16.45 uur 10.00 – 10.45 
uur 

13.30 – 14.30 
uur 

X  

7.30 uur 17.15 uur 10.00 – 10.45 
uur 

13.30 – 14.30 
uur 

X  

8.00 uur 17.45 uur 10.00 – 10.45 
uur 

13.00 – 14.00 
uur 

X Volgens 
planning*  

8.00 uur 17.45 uur X 13.00 – 14.00 
uur 

15.45 – 16.30 
uur 

Volgens 
planning * 

8.45 uur 18.30 uur X 13.00 – 14.00 
uur 

15.45 – 16.30 
uur 

 

dit betekent dat er een pauze komt te vervallen en de werktijd daardoor 15 minuten 
korter is. Bij de tussen dienst wordt de pauze bepaald worden door de planning.  

 

o Groepen zullen niet samenvoegen tenzij strikt noodzakelijk. 

o Groepen zullen zoveel mogelijk verspreid buiten spelen. 

o De kinderen zullen op hun eigen groep spelen en zullen zo min mogelijk naar andere groepen 

uitwijken. 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
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8. Brengen en halen bij De Scheve Schuit. 

Kdv De Scheve Schuit heeft de haal- en brengmomenten zo georganiseerd dat deze momenten plaats 

vinden in de hal van de hoofdingang. Hier vindt de overdracht plaats.  

• Wij vragen ouders om zoveel mogelijk verspreid te brengen en halen. 

• Bij de deur kunt u de handen desinfecteren. 

• Bij het brengen en halen kunnen er maximaal 3 ouders tegelijk binnen zijn om de afstand zo goed 

mogelijk te kunnen hanteren. 

• Kom alstublieft alleen uw kind(eren) ophalen of wegbrengen. 

• Bij betreden van het pand heeft u een mondkapje op, dit mondkapje bedekt uw neus en mond ten 

alle tijden. Wij willen u verzoeken om een eigen mondkapje mee te brengen. 

• Kinderen worden waar mogelijk zonder contact tussen u en de PM’ er overgedragen. Bij baby`s zullen 

de maxi-cosi`s neergezet worden en zullen de PM’ers het verder overnemen. 

• Bij nood kan de 1,5 meter regel tijdelijk verbroken worden.  

• Het advies is om de overdracht tussen ouder en pedagogisch medewerker zo kort mogelijk te houden. 
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Halen en brengen. 

De pedagogisch medewerkers staan s ’ochtends van 7.00 – 8.30 uur en s ’middags van 16.30 – 18.30 uur 

achter de balie en vangen daar de ouders en kinderen op. Ouders die tussen deze 2 tijdvakken komen, kunnen 

aanbellen. Er komt z.s.m. iemand naar de balie. Wij willen vriendelijk verzoeken om voor de balie te blijven.  
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9. Maatregelen voor PM’ers. 

 

• PM’ers doen elke dag voor de aanvang van hun dienst de gezondheidscheck. Als zij op één van de 

vragen “ja” antwoord zal de PM’er zich afmelden en laten testen. 

• PM’ers zullen binnenkort met voorrang getest kunnen worden, dit wordt voorbereid door de GGD en 

zal spoedig beschikbaar worden gesteld. 

• Bij een negatieve testuitslag mag de PM’er weer aan het werk. 

• Bij een positieve testuitslag zal de PM’er ten minste 7 dagen thuisblijven, vervolgens mag de PM’er als 

de klachten 24 uur weg zijn weer aan het werk. 

Blijven de klachten aan dan zal de PM’er langer thuisblijven in quarantaine. 

• Als een PM’er zonder klachten zich laat testen en is de uitslag positief dan blijft de PM’er 5 dagen in 

quarantaine, ontwikkelen zich geen klachten in deze 5 dagen dan kan de PM’er uit de quarantaine. 

Ontwikkelen er wel klachten in deze 5 dagen dan blijft de PM’er in thuisisolatie. * 

• Als een huisgenoot van de PM’er naast (milde) klachten ook koorts of benauwdheid heeft dan blijft de 

PM’er thuis. Als de testuitslag van de huisgenoot negatief is mag de PM’er weer aan het werk. 

• De groepen spelen zo veel mogelijk gescheiden buiten. 

*Bij een besmetting en/of uitbraak zal de GGD contact zoeken met de kinderopvangorganisatie voor een contact- en brononderzoek. 

Kdv De Scheve Schuit zal contact opnemen met het personeel, ouders of verzorgers die naar voren komen bij dit onderzoek. Kdv De 

Scheve Schuit zal ook contact opnemen twijfel om zo risico te beperken. 

10. Overige bepalingen. 

 

• Woont een PM’er samen met een partner die valt onder een risicogroep of valt de PM’er zelf onder 

een risicogroep. Dan kan de PM’er redelijkerwijs niet verplicht worden om op de groep te werken. Dit 

kan invloed hebben op het vaste gezicht op de groep. 

• Zodra er gereisd wordt naar een gebied of land waarvan het reisadvies oranje of rood is zal de 

persoon (ouders, verzorgers, PM’er of overig personeel) 10 dagen in quarantaine gaan. Ook als dit 

reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. 

• Bij het betreden van het pand van de Scheve Schuit is iedereen verplicht om een mondkapje te 

dragen welke neus en mond bedekt.  

De Pm’ers hebben geen verplichting het mondkapje op de groep te dragen, maar wel bij het bewegen 

door het pand heen. 

• In de pauzeruimte zullen maximaal 5 personeelsleden aanwezig zijn en er wordt 1.5m afstand 

gehouden. 

• In kleinere ruimten zoals de slaapkamers zijn maximaal 2 personen aanwezig en wordt er een 

mondkapje gedragen. 

• De pedagogisch medewerkers blijven zoveel mogelijk op hun eigen groep.  

• Wanneer mogelijk zullen de pauzes zoveel mogelijk gespreid worden. 

  

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-11/gezondheidscheck%20versie%2026%20nov.pdf
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11. Wijzigen werktijden. 

Vanuit de overheid hebben wij het dringende advies gekregen om contact met anderen te beperken en 

pauzes zoveel mogelijk te spreiden. Kdv De Scheve Schuit gaat hierin mee en zal vanaf maandag 15 

februari deze wijziging doorvoeren. 

De werktijden gaan er als volgt uit zien,  

Start Eind ochtend Lunch Middag   

    15 min 30 min 15 min   

7.00 16.45 10.00 - 10.45 13.30-14.30 x   

7.30 17.15 10.00 - 10.45 13.30-14.30 x   

8.00 17.45 10.00 - 10.45 13.00-14.00 x Volgens planning* 

8.00 17.45 x 13.00-14.00 15.45 - 16.30 Volgens planning* 

8.45 18.30 x 13.00-14.00 15.45 - 16.30   

 

Wij zijn als kinderopvangorganisatie verplicht om te werken volgens de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Hierin staat 

onder andere vermeld dat wij als kinderopvang naar ouders communiceren in welke tijdvakken er afgeweken wordt van de Bkr. 

*De pauzetijden van de tussendienst is afhankelijk van de vaste collega op de groep. 

12. Protocollen en maatregelen. 

Kdv De Scheve Schuit toetst continu of de protocollen en maatregelen up to date zijn. Gezien het feit dat 

wij de richtlijnen en adviezen recent pas ontvangen hebben en wij dit protocol in korte tijd hebben 

moeten maken kan het zijn dat we de komende tijd nog tegen punten aanlopen. Deze aanpassingen zullen 

zo spoedig mogelijk aangepast en gecommuniceerd worden. 

12.  

 

 


