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L E I D R A A D  N O O D P R O T O C O L  

 
Met het ingaan van de maatregelen rondom het COVID-19 virus verandert er voor ons veel in de manier waarop wij de 
dagelijkse opvang van kinderen kunnen organiseren. Als leidraad geldt het werken volgens het pedagogisch beleidsplan, 
maar waar nodig hebben we enkele flexibele maatregelen moeten nemen om de best mogelijke opvang, ontwikkelings- en 
werkplek te creëren voor iedereen. Deze maatregelen zijn genomen in goed overleg met de directie, GGD, Gemeente Wo-
erden, Oudercommissie en personeel.  

Hieronder staat het protocol dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschap-
pelijke Kinderopvang, Boink, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het dient als handreiking voor de 
sector bij het opstarten van de kinderopvang op 11 mei 2020. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspec-
ten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de kinderopvang weer opengaat. Dit proto-
col wordt in het noodprotocol verder aangepast en uitgewerkt. 



Afbeelding 1 protocol opstarten kinderopvang 11 mei














A A N G E PA S T  G E B R U I K  R U I M T E N ,  E N T R E E  E N  
H A A L -  E N  B R E N G M O M E N T E N  

16-03 t/m 10-05: De entree en indeling van de groepen in het pand zijn anders georganiseerd. Door het sluiten van de 
branddeuren op de gangen op de begane grond worden er 3 ingangen gecreëerd. Op deze wijze wordt men zo min mogelijk 
aan elkaar blootgesteld en komen minder mensen met elkaar in aanraking. De beide babygroepen zijn te bereiken via de 
entree aan de rechterkant. Er zijn twee bellen geïnstalleerd, zodat de pedagogisch medewerkers de ouders/ verzorgers op 
die manier binnen kunnen laten.  

De 2e verdieping is te bereiken via het speelplein aan de voorkant door de entree aan de linkerkant te gebruiken. Dreumes 
blauw op de begane grond en Dreumes groen op de eerste verdieping zijn te bereiken via de hoofdingang (zie afb. 2).  
          

Ouders/ verzorgers en personeel zijn via een email met uitleg en plattegrond (zie afb.2) geïnformeerd. De looproute in het 
pand wordt aangegeven door middel van pijlen die overal in het pand te vinden zijn. Deze route is zo gemaakt dat ouders zo 
min mogelijk met anderen in contact komen. In het pand hangt op verschillende plekken een plattegrond met entree van de 
groepen. Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. De overdracht tijdens die 
momenten is kort. De pedagogisch medewerkers zijn geïnstrueerd om altijd 1,5 meter afstand te houden ten opzichte van 
collega’s en andere volwassenen (waaronder ouders/ verzorgers).  







Afbeelding 2 Noodroute 1; tot 11 mei



B R E N G -  E N  O P H A A L M O M E N T E N  VA N A F  11  
M E I  

Door het gebruikelijke protocol qua breng- en haaltijden aan te passen kunnen wij meer veiligheid bieden, fysiek contact be-
perken en breng- en haalmomenten meer doseren en spreiden.                    
Wij hebben gekozen om deze momenten plaats te laten vinden in een tent aan de voorzijde van het pand. Deze tent is knus 
en gezellig ingericht om een huiselijke sfeer te waarborgen. In de tent zijn kapstokken aanwezig waar de spullen van de 
kinderen opgehangen kunnen worden. Ouders wordt gevraagd om de spullen van elk kind in een rugzak, voorzien van 
naam aan de kapstok van de tent te hangen, daarnaast wordt er verzocht om alle persoonlijke bezittingen te voorzien 
van voor- en achternaam. 

Voor baby- of dieetvoeding zal er een koelkast in de tent aanwezig zijn om deze in te zetten. 

Er staan tijdens breng- en ophaalmomenten continu 2 pedagogisch medewerkers en/ of kantoormedewerkers in de tent om 
ouders en kinderen op te vangen. Om de breng- en ophaalmomenten zo soepel en gespreid mogelijk te laten verlopen 
wordt er een een digitaal formulier verstuurd waarin aangegeven kan worden hoe laat de kinderen gebracht en gehaald 
worden.   

Verandering in breng- en haaltijdvak: 

De periode van brengen en halen is ingeperkt tot de volgende momenten: 
7.00-7.30 uur: Brengtijd van kinderen met een uitzondering in het contract. 
7.30-9.00 uur: Brengtijd kinderen. 

12.30-13.30 uur: Haaltijd kinderen bij afname halve dag (ochtend). 
13.00-13.30 uur: Brengtijd kinderen bij afname halve dag (middag). 

17.00-18.30 uur: Ophalen kinderen. 

Om de piek in breng- en haalmomenten in kaart te brengen en de doorstroom zo veilig en gedoseerd mogelijk te maken, 
wordt er aan ouders/verzorgers gevraagd om vooraf aan te geven wanneer zij hun kind(eren) komt brengen en halen. 
Er zijn verschillende contracten waarbij van deze tijden afgeweken wordt, maar omdat er vooraf om de breng- en haaltijden 
gevraagd wordt is dit goed in kaart te brengen. Tijdens de beschreven tijdvakken zijn er twee medewerkers in de tent aan-
wezig. Komt men op een ander tijdstip een kind brengen of halen, dan kan men aanbellen via de bel in de tent, zodat een 
medewerker de ouder/verzorger verder kan helpen. 

Looproute: 

Op de plattegrond is te zien wat de looproutes zullen zijn en waar er ruimte is om de auto te parkeren. De plattegrond en 
(loop)routes zijn gecommuniceerd naar ouders/verzorgers en personeel via email en de website en worden aangegeven 
met pijlen. In de tent wordt de looproute, in-en uitgang aangegeven. 



Brengen:  

• Voor het betreden van de tent desinfecteert de ouder/verzorger de handen met handgel. De schoenen blijven bij vol-
wassenen en kinderen aan. 

• Het kind wordt door één ouder/verzorger gebracht via de ingang van de tent. 
• De persoonlijke spullen worden in een rugtas met naam van het kind erop (meegebracht van thuis) aan de kapstok in 

de tent gehangen. 
• Baby- of dieetvoeding wordt in de koelkast van de tent gezet. 
• Baby’s worden uit de MaxiCosi gehaald door de pm’er of in de grondbox gezet. 
• Oudere kinderen worden aangemoedigd om naar de pm’er te lopen. 
• De pm’er knuffelt het kind en zwaait de ouder/verzorger uit. 
• De ouder verlaat de tent via de uitgang. 
• Het kind gaat met de pm’er naar de groep en deze pm’er vertelt heel kort de bijzonderheden.  
• Verdere overdracht wordt digitaal/ telefonisch of via het schriftje gedaan. 

Halen:  

• Voor het betreden van de tent desinfecteert de ouder/verzorger de handen met handgel. De schoenen blijven bij vol-
wassenen en kinderen aan. 

• Eén ouder/verzorger meldt zich bij de ingang van de tent bij de pm’er. 
• Pm’er haalt het kind op en laat het kindje naar de ouder lopen. 
• De ouder/verzorger pakt het kindje op of geeft het een hand. 
• De tas met persoonlijke spullen en voeding hangt aan de kapstok en kan worden gepakt. 
• Ouder/verzorger verlaat via de uitgang de tent. 
• Overdracht is te vinden in Flexkids en/of schriftje. 



E E R D E R  G E N O M E N  M A AT R E G E L E N  

Noodrooster 

Met ingang van maandag 16 maart 2020 werken wij volgens een noodrooster. Er zijn minder pedagogisch medewerkers 
nodig en aanwezig in het pand, omdat er veel minder kinderen zijn aan wie we in deze periode opvang mogen verlenen. Het 
noodrooster wordt gemaakt met de volgende uitgangspunten: 

- Wanneer er weinig kinderen zijn worden de stamgroepen stamclusters. Dit zijn clusters van de leeftijden 0-2 en 2-4 jaar.  

- De kinderen van cluster 0-2 jaar worden begeleid door pedagogisch medewerkers van de baby’s en dreumesgroepen. 
Wanneer mogelijk wordt de groep gesplitst in het jonge (0-1 jaar) en het oudere (1-2 jaar) kind. Deze situatie sluit aan bij 
ons huidige horizontale beleid van babygroep (0-1 jaar) en dreumesgroep (1-2 jaar). 

- De kinderen van cluster 2-4 jaar worden begeleid door pedagogisch medewerkers van de peuter en 3+ groep. Wanneer 
mogelijk wordt de groep gesplitst in het jonge (2 - 3,5 jaar) en 3+ groep (3,5 - 4 jaar) 

- Door op bovenstaande wijze de pedagogisch medewerkers, kinderen en groepen in te delen houden we zoveel mogelijk 
rekening met de regels die de Wet Kwaliteit en Innovatie Kinderopvang stelt m.b.t. de vaste gezichten en houden we zo-
veel mogelijk de mentoren en kinderen bij elkaar. 

- Pedagogisch medewerkers die niet ingeroosterd zijn op de groep, dienen als back- up. Elke dag rond 10.00 uur wordt er 
gecommuniceerd of er back-up nodig is. Dit wordt gedaan door iemand van kantoor (planner, directie, administratief of 
pedagogisch beleidsmedewerker). 

- Pedagogisch medewerkers werken thuis aan het voorbereiden van activiteiten en het verbeteren van hun kwaliteiten als 
professional door o.a. online cursussen te volgen gericht op de beroepspraktijk. 

- Wanneer een pedagogisch medewerker niet fit is, moe is en/ of ziekteverschijnselen vertoont kan deze naar huis en 
wordt er wanneer nodig gebruik gemaakt van de back-up poule. 

- Het noodrooster wordt in Flexkids gepubliceerd. 



G R O E P S B E Z E T T I N G  E N  P L A N N I N G  

16-03 t/m 10-05:  

Aan alle ouders/opvoeders is per email een brief gestuurd met daarin de vraag of zij van de opvang gebruik willen maken in 
deze periode. Met het aanvragen van de opvang geeft de ouder/opvoeder aan dat hij/zij een cruciaal beroep heeft en/of in 
de vitale processen werkt en dat de brief naar waarheid is ingevuld. Via de link wordt de opvang aangevraagd zodat de 
planning zicht heeft op het aantal aanvragen en daarop de kinderen kan plaatsten. Nu de Scheve Schuit in beperkte vorm 
open is, worden de groepen anders ingedeeld. Op dagen met minder dan 15 kinderen wordt er alleen opvang op de begane 
grond aangeboden. 

Op dagen waarbij meer dan 15 kinderen in het pand aanwezig zijn wordt er tevens gebruik gemaakt van de groepen op de 
eerste verdieping. Twee peutergroepen spelen dan op de eerste verdieping, een groep met jonge peuters op de blauwe 
peutergroep en een groep met oudere peuters op de gele peutergroep. Ouders zijn middels een informatiebrief op de hoog-
te gesteld van deze wijziging.  

0-2 jaar                         
jonge kind (0-1 jaar)                            
1 pedagogisch medewerker vangt t/m 4 kinderen op van 0-2 jaar          
2 pedagogisch medewerkers; splitsen bij 5 á  6 kinderen 

oudere kind (1-2 jaar) 
1 pedagogisch medewerker vangt t/m 5 kinderen  
2 pedagogisch medewerkers; splitsen vanaf 6 á 7 kinderen 

2-4 jaar                                     
1 pedagogisch medewerker vangt t/m 8 kinderen op van 2-4 jaar                          
2 pedagogisch medewerkers; splitsen vanaf 8 kinderen           
N.B. Daarbij wordt de groep verdeeld in het jonge kind (2-3,5 jaar) en het oudere kind (3,5 - 4 jaar) 

Dit alles is gerealiseerd om zo dicht mogelijk bij het systeem met de stamgroepen en mentoren te blijven. Doel is om zo min 
mogelijk af te wijken van het huidige pedagogisch beleid. 



K I N D P L A N N I N G  E N  OV E R G A N G  N A A R  D E  
VO L G E N D E  G R O E P  

Het overgaan van kinderen naar de volgende groep wordt vanaf 11 mei gedaan en elke overgang is maatwerk. In overleg 
met ouders, pedagogisch medewerkers, de pedagogisch coach en leidinggevende wordt er een persoonlijk plan gemaakt 
voor elk kind dat naar de volgende groep over kan en mag. De emotionele veiligheid en is daarbij prioriteit. Er wordt door de 
leidinggevende of pedagogisch coach met de ouders/verzorgers telefonisch besproken hoe het kindje het beste kan wennen 
aan de voor hem/haar nieuwe of veranderde situatie. Er wordt besproken:  

• Hoeveel wenmomenten er gewenst zijn.  

• Welke begeleiding het kind nodig heeft. 

• Welke specifieke behoeftes elk kind heeft.  

• En hoe de pedagogisch medewerkers daarin het beste kunnen voorzien.  

De kinderen die in de eerste maand na 11 mei op een nieuwe stamgroep starten worden extra gevolgd met onze observa-
tiemethoden. Veel kinderen zijn 7 á 8 weken niet meer op de opvang geweest en in de tussentijd hebben zich nieuwe ont-
wikkelingen voorgedaan op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Daarom is het voor elk kindje weer wennen om na zo’n 
periode thuis weer te spelen op de Scheve Schuit. Op 11 mei starten alle pedagogisch medewerkers weer op de gebruikelij-
ke groepen en spelen de kinderen weer op hun stamgroep. Pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers houden goed 
contact (telefonisch en/of digitaal) om de ontwikkelingen tijdens deze overgangsperiode te bespreken.




E M O T I O N E L E  V E I L I G H E I D  E N  O N D E R S T E U -
N I N G  VA N  A A N -  E N  A F W E Z I G E  K I N D E R E N  

In een korte periode is er voor ouders/opvoeders, kinderen en ons team veel veranderd. Jonge kinderen zijn zeer gevoelig 
voor veranderingen en kunnen daardoor ander(e) gedrag, gevoelens, gedachten en reacties laten zien en horen. Het is zeer 
belangrijk dat pedagogisch medewerkers juist in deze periode zorgen dat ze de kinderen goed observeren om veranderin-
gen tijdig waar te nemen, te bespreken en zo nodig actie te ondernemen. We vragen hen nog meer sensitief responsief te 
reageren om de emotionele veiligheid te waarborgen en elk kindje zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden in zijn/
haar ontwikkeling. Pedagogisch medewerkers bewaken de emotionele veiligheid o.a. door het kind houvast en structuur te 
bieden van het dagritme. De vaste rituelen en handelingen blijven bestaan, zodat de kinderen daardoor weten waar ze aan 
toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Daarnaast wordt er veel tijd genomen om signalen van kinderen te observeren en 
registreren, zo kan er continue gepaste begeleiding gegeven worden aan elk kind. Er wordt er gewerkt met de vaste gezich-
ten waardoor de kinderen altijd met een bekende pedagogisch medewerker op de groep spelen, dit is veilig en vertrouwd 
voor de kinderen.        

Voor de kinderen die niet mogen komen worden er via de website en Facebook activiteiten aangeboden die ouders/verzor-
gers kunnen doen. Zij worden geïnformeerd met een stukje ondersteunende theorie bij de activiteiten, zoals te zien in de 
happy@home pagina’s. Er wordt gebeld met de ouders/verzorgers van kindjes die afwezig zijn, zo onderhouden we de 
band en kunnen de pedagogisch medewerkers waar nodig advies en een luisterend oor bieden. Op die wijze wordt de ont-
wikkeling bijgehouden van de kindjes die er niet zijn, bijzonderheden worden genoteerd en bij de eindgegevens gezet, om 
de ontwikkeling niet uit het oog te verliezen. Kinderen die graag met de pedagogisch medewerkers willen praten kunnen (vi-
deo)bellen. Jarige kinderen die hun feestje nu niet kunnen vieren op de Scheve Schuit krijgen een berichtje met een filmpje 
van de juffen die op afstand hun feestje meevieren. 

In de weken voor Moederdag wordt er op de Scheve Schuit geknutseld met die kinderen. De kinderen die niet naar de op-
vang komen, krijgen bezoek van een pm’er die een knutselpakketje komt brengen om thuis iets moois te maken voor Moe-
derdag. Daarbij ziet het kind de pm’er even en is er contact met kind en ouder(s)/verzorger(s). 

Ouders/verzorgers van kinderen die wel komen op de opvang krijgen op de locatie een korte doch informatieve mondelinge 
overdracht, om de tijd in het pand zo kort mogelijk te houden. Daarnaast wordt via Flexkids de ouder van de bijzonderheden 
op een dag op de hoogte gesteld en is er de mogelijkheid om telefonisch een langere overdracht te doen met de mentor van 
het kindje. Vragen worden  z.s.m. telefonisch of via de email beantwoordt.  

Er wordt naast het PeuterPlusPlan volgsysteem extra geobserveerd bij de kinderen die in deze periode aanwezig zijn. 
Daarnaast worden dagelijks er door de pedagogisch medewerkers op de groep opvallendheden genoteerd en met de men-
tor van het desbetreffende kindje en de ouders/verzorgers (telefonisch) besproken.  gegevens van observaties en onderno-
men acties worden bij de pedagogisch beleidsmedewerker verzameld en in een beveiligde digitale omgeving bewaard. 
Waar nodig worden de pedagogisch medewerkers gecoacht en worden casussen besproken met de pedagogisch mede-
werkers, leidinggevende en pedagogisch beleidsmedewerker- coach. 

https://kdvdescheveschuit.nl/corona/activiteiten-covid-19/
https://kdvdescheveschuit.nl/wp-content/uploads/2018/02/happy-@-home-derde-editie.pdf


P R E V E N T I E  

We volgen de richtlijnen en leefregels die door het RIVM zijn opgesteld met betrekking tot COVID-19. Ouders/verzorgers, 
pedagogisch medewerkers en kinderen met verkoudheidsklachten worden verzocht om thuis te blijven, zij kunnen niet naar 
de kinderopvang komen. Wanneer een kind gedurende de dag bij de opvang symptomen vertoond, wordt  hij/ zij goed ge-
observeerd. De temperatuur wordt gemeten en bijgehouden op een observatielijst. Deze wordt aan het eind van de dag 
vernietigd. Wanneer een kind duidelijke symptomen vertoond van neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/ benauwd-
heid en of koorts boven 38 graden Celsius, wordt er contact gezocht met de ouder(s)/verzorger(s) en wordt verzocht het 
kind op te halen. Wanneer het kind 24 uur klachtenvrij is kan er weer van de opvang gebruik gemaakt worden. 

Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Pedagogisch medewerkers helpen elkaar met het handhaven van deze 
maatregel en zullen bij drukte ouders verzoeken met afstand buiten te wachten tijdens de breng of haal momenten.  

- Een belangrijk onderdeel van preventie is hand hygiëne. Deze is nogmaals gecommuniceerd naar de pedagogisch me-
dewerkers. Met plaatjes bij alle kranen wordt de juiste manier van handen wassen weergegeven. 

- Let op het wassen van de handen, hoe ongemakkelijk het ook is voor de huid. We wassen de handen: 

• Bij binnenkomst 

• Bij zichtbare verontreiniging 

• Na een toiletbezoek 

• Na het verschonen van een kind of bij hulp toiletbezoek  

• Na het buitenspelen 

• Na het schoonmaken 

• Na contact met vuile was/ afval 

• Na hoesten, niezen, snuiten 

• Na contact met lichaamsvocht zoals: speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht  of bloed 

• Voor het aanraken of bereiden van voedsel en dranken 

• Voor het eten of helpen met eten 

• Voor wondverzorging 

• Er wordt gebruik gemaakt van papieren wegwerpdoekjes voor het afdrogen van de handen. 

- Kinderen worden gestimuleerd en aangeleerd om zoveel mogelijk in hun elleboog te hoesten en hun handen goed vol-
gens de richtlijnen te wassen. Pm’ers die met baby’s werken wordt afgeraden om in hun elleboog te hoesten, op die plek 
ligt de baby vaak met het hoofdje en zo komt het nog vaak met allerlei virussen en bacteriën in aanraking. Aan hen wordt 
gevraagd om in een tissue te hoesten en daarna grondig hun handen te wassen. 

- Pedagogisch medewerkers houden zich aan de gebruikelijke schoonmaak- regels en vanuit het schoonmaakprotocol en 
het schoonmaakschema RIVM. Robert, Angelique, Jolanda, Miranda en Ryanne en Karin zijn verantwoordelijk gesteld 
voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.  

- Handcontactpunten (deurklinken etc.) en speelgoed worden gedurende deze periode dagelijks of meerdere keren per 
dag schoongemaakt (m.u.v. duplo, deze wordt wekelijks gereinigd). 

- Als het speelgoed in de mond is geweest wordt het meteen gereinigd. 

- Het speelgoed op de samengestelde groepen is gereduceerd, het moet namelijk dagelijks worden gereinigd. Het aanbod 
is gevarieerd, zodat er voor iedereen voldoende uitdaging en stimulatie is. 

- De schoonmaakwerkzaamheden worden afgetekend op de daarvoor bestemde lijsten. 

- Er wordt gebruik gemaakt van wegwerpslofjes die pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers om hun schoenen 
doen bij het betreden van het pand. Deze zijn te vinden bij elke entree van het pand. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden%2523Vragen%25252520over%25252520voorkomen%25252520besmetting


- Een feestje is altijd leuk en dat vieren we graag. U hoeft hiervoor deze periode niets mee te nemen, de kinderen mogen 
de tussendoortjes die op de Scheve Schuit genuttigd worden uitdelen. Wilt u toch iets van thuis meenemen om te trakte-
ren, dan wordt het in de rugtas van de kinderen van de groep gedaan. Overleg vooraf even via email: kantoor@kdvde-
scheveschuit.nl over de mogelijkheden.


mailto:kantoor@kdvdescheveschuit.nl
mailto:kantoor@kdvdescheveschuit.nl


P E R S O N E E L  

Er wordt door de planner wekelijks een rooster gemaakt voor het personeel. De uren op het kinderdagverblijf worden eerlijk 
verdeeld zodat werk/privé zoveel mogelijk in balans blijft. Pedagogisch medewerkers worden ongeveer 50% van hun con-
tracturen ingezet. Er is per 1,5 werkweek een digitale vergadering voor al het personeel. Hier wordt iedereen geïnformeerd 
en kunnen vragen worden gesteld. Centraal staat hier de nieuwste updates, pedagogisch beleid en noodprotocol en welzijn 
van de kinderen en het personeel.  

Er zijn twee contactpersonen aangesteld in deze periode waarbij ouders en personeel terecht kunnen voor al hun vragen, 
zorgen en opmerkingen rondom Covid-19, dit is Angelique Schoenmakers (leidinggevende) en Miranda Kasius (pedago-
gisch beleidsmedewerker). Er wordt een beroep gedaan op het samenwerkend vermogen van het hele team, waarbij peda-
gogisch medewerkers elkaar helpen en waar nodig elkaar aanspreken, om zo verantwoord mogelijk te werken. Er wordt re-
gelmatig (telefonisch) contact opgenomen met het personeel door Robert Schoenmakers (leidinggevende) om iedereen de 
ruimte te geven te vertellen hoe het gaat en te evalueren waar nodig is


Stagiaires 

Tijdens deze periode wordt er geen stage gelopen op de Scheve Schuit, met uitzondering van de BBL studenten. Deze keu-
ze is gemaakt om de risico’s te beperken en daarnaast is er in deze periode onvoldoende ruimte en tijd om de begeleiding 
te bieden die wij nastreven. Er is via e-mail en of telefonisch contact met de stagiaires en de opleiding vanuit de opleidings-
coördinator en deze voorziet op afstand in begeleiding m.b.t. stageopdrachten en examens. 
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