
Preventiemanager 

De preventie manager is verantwoordelijk voor de naleving van afspraken en 

regels die gelden voor de locatie.  

 

Preventie Manager Kinderdagverblijf  Natascha 

Preventie Manager BSO     Kelvin 

Preventie Manager Dagopvang Dependance Dieuwertje 

 

Looproutes 

• Volg vanaf de looproutes, alle pijlen, en strepen op de grond. 

Hoofdingang is ingang, uitgang is via de BSO waar u de keus heeft om ook 

direct de trap te nemen naar beneden. 

• In de lift mogen maximaal 2 personen 

• Er staan palen om de route te scheiden. 

• Wanneer u uw kind komt halen, geef dan bij de deur aan dat u er bent. 

Loop dan vervolgens door naar de kapstokken waar uw kind klaar staat. 

• Er mogen max twee ouders in de ruimte van de kapstokken staan. Als deze 

ruimte vol is wachten ouders in de grote gang. 

 

De kinderen komen via de lift naar binnen, vervolgens volgen zij de route 

naar de uitgang. Groep één loopt door naar de gang en groep twee gaat bij 

de deur van groep twee naar binnen. Hier komen zij uit bij de kapstokken, 

waar zij hun jas en tas in de luizenzakken kunnen doen. Voordat zij gaan 

spelen wassen zij hun handen en drogen hun handen af met een papieren 

doekje. Hierna gaan zij naar hun eigen stamgroep! 

 

Ophalen moment  

Er zijn twee punten waar kinderen gehaald kunnen worden.  

Groep 1 wordt gehaald bij de kapstokken, hier hangen ook de luizenzakken 

van de kinderen van groep 1.   

Groep 2 wordt gehaald bij de eerste deur, de luizenzakken van deze kinderen 

ligt op de groep zelf. Dit is zodat de kinderen niet in contact komen met 

groep 1. 

 

Overdracht 

• De overdracht is kort! Bijzonderheden of andere punten worden per 

WhatsApp gedeeld. Vanaf 7 jaar worden de kinderen opgehaald zonder 

overdracht. Voor kinderen onder de 7 jaar kan er een overdracht gedaan 

worden. Ook dit wordt zo kort mogelijk gedaan. 

 

  



Testen 

Zelftesten zijn niet toegestaan als test om naar de opvang te mogen komen. 

De testen die door de GGD zelf worden afgenomen zijn goed gekeurd als test 

om weer naar de opvang te mogen komen. De zelftesten zijn nog niet accuraat 

genoeg om hierop te kunnen vertrouwen daarom zijn alleen de testen van de 

GGD goedgekeurd.  

 
Kinderen van 4 t/m 12 jaar (op de basisschool) 
Kinderen die naar de basisschool gaan moeten thuisblijven en zich laten 

testen bij klachten. Dus zowel met milde klachten (loopneus, verkoudheid, 

niezen en keelpijn) als met zware klachten (veel hoesten, koorts of 

benauwdheid). Kinderen die af en toe hoesten, en kinderen die astma, 

hooikoorts of chronische luchtwegklachten hebben, hoeven niet getest te 

worden als ze geen andere klachten hebben. Huisgenoten blijven ook thuis 

als het kind naast milde klachten last heeft van koorts of benauwdheid. 

 

Laat u uw kind niet testen? Dan mag het pas weer naar de kinderopvang of 

school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Huisgenoten mogen dan ook 

uit quarantaine. Blijven de milde klachten aanhouden? Dan mag uw kind na 7 

dagen thuisblijven ook weer naar school of opvang. Kinderen vanaf 4 jaar 

moeten ook thuisblijven en getest worden als zij nauw contact hebben gehad 

met iemand, die corona heeft. 

 

Heeft iemand in de klas of op de groep van het kinderdagverblijf corona? De 

GGD adviseert dan wie er in quarantaine moet. Vaak is dat de hele groep of 

klas. Uw kind moet dan 10 dagen in quarantaine en kan na 5 dagen getest 

worden. Is de testuitslag negatief? Dan mag uw kind weer naar buiten en 

naar school. Uw kind kan ook direct getest worden om het virus snel op te 

sporen. Maar als die test negatief is dan moet uw kind nog wel in 

quarantaine blijven en na 5 dagen opnieuw testen. De GGD vertelt u hoe u de 

testafspraken kunt maken en hoe het werkt. 

 

Tijdens het eten en drinken 

Voordat zij aan tafel gaan wassen de kinderen hun handen. Daarna komen zij 

aan tafel zitten. De pedagogisch medewerker deelt het eten uit en zorgt 

ervoor dat iedereen eten en drinken krijgt. Kinderen raken alleen hun eigen 

eten aan. Wij proberen de 1,5 meter te waarborgen op de groep van 7 tot 13 

jaar. Wij attenderen de kinderen ook op de 1,5 meter regel. 

 

  



Tijdens het spelen 

Wanneer kinderen aan het spelen zijn, spelen de kinderen zoveel mogelijk 

met hun eigen klasgenootjes. Zodat de kinderen uit andere klassen zo min 

mogelijk met elkaar in contact komen. Voorkomen gaat niet lukken maar wij 

letten erop dat dit zo veel mogelijk gebeurt. 

 

Als kinderen aan tafel gaan spelen of op de grond, dan houden we de 

kinderen op 1,5 meter afstand. De stoelen staan uit elkaar waardoor de 

kinderen ook uit elkaar komen te zitten. Op de grond houden wij toezicht 

zodat ook hier de kinderen op 1,5 meter afstand spelen.  

 

Normaal mogen de kinderen ook op de gang spelen, alleen is deze nu in 

gebruik als looproute van het kinderdagverblijf. Kinderen spelen nu dus 

niet meer op gang, maar op hun eigen stamgroep. 

 

 

Groepen 

Wij hebben op de buitenschoolse opvang twee stamgroepen. Groep 1 is voor de 
jongste kinderen en groep 2 is voor de oudste kinderen. 
Om de verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan zullen wij tijdens de BSO-
uren allemaal op onze eigen stamgroep verblijven, en voor de minder drukke 
dagen zijn wij nog op zoek naar een passende oplossing die werkbaar is voor 
de kinderen en de pm-er. 
 
Kinderen zijn alleen aanwezig op hun eigen stamgroep en lopen niet over 
naar de andere groep. Dit doen wij om mogelijke besmettingen tegen te gaan. 
Voorkomen kunnen wij niet, maar wij zullen hier zeker op letten. 
 
De tussen deur blijft ook dicht. Iedere groep heeft zijn eigen koelkast op 
deze manier kunnen wij zelfstandig aan de slag. 
 
 
Vervoer en het ophalen van de kinderen 

Wanneer het personeel zich gaat verplaatsen met een auto of de bus zullen 
zij een mondkapje dragen. Wanneer er oudere kinderen mee gaan zullen wij 
proberen de oudere kinderen bij elkaar in de bus of auto te plaatsen.  
 
Wanneer er kinderen lopend gehaald worden zullen de oudere kinderen apart 
lopen van de jongeren kinderen. Dit om eventuele besmettingen tegen te 
gaan. Wanneer zij op de bso komen gaan de kinderen naar hun eigen 
stamgroep. 
 
 
  



Regels KDV-collega’s op de bso 

Het personeel komt niet op de groepen wanneer en kinderen van de bso 
aanwezig zijn. Dit om eventuele besmettingen van het kinderdagverblijf te 
voorkomen. 
 
Personeel houdt de normale regels ook in acht denk aan 1,5 meter en handen 
wassen. Ook het personeel van de bso houden 1,5 meter afstand en komen niet 
of zo minmogelijk bij elkaar op de groep wanneer er kinderen aanwezig zijn. 
 
Als er een besmetting op één van de groepen is dan hoeft er maar één groep 
dicht.  
 
 
 
 

Thuisblijfregels Personeel 

• Mocht een leidster klachten hebben passend bij Corona dan blijft ze 

thuis en maakt met de GGD een afspraak om zich te laten testen 

(sneltest). Pas bij een negatieve uitslag mag zij weer komen werken. Bij 

een positieve uitslag blijft de pm’er minstens 7 dagen thuis en pas als 

de klachten 24uur weg zijn mag de pm ér weer komen werken.  

Klachten zijn: 

• Hoesten 

• Neusverkoudheid 

• Loopneus 

• Niezen 

• Keelpijn 

• Verhoging of Koorts 

• Plotseling verlies van reuk of smaak 

• Personeel die onder een risicogroep vallen en of partners hebben die in 

een risicogroep vallen gaan wij in gesprek. Samen kijken en overleggen 

wat te doen. 

• Tijdens deze tijden van Corona maatregelen kan het voorkomen dat er 

personeel ziek is/wordt of getest moet worden op COVID-!9, waarbij 48 

uur op de uitslag moet worden gewacht. Het kan hierdoor voorkomen dat er 

afgeweken moet worden van de BKR-norm of dat er groepen moeten worden 

samengevoegd om het tijdelijke personeelstekort op te vangen. 

• Uitgangsregel blijft altijd dat er veiligheid en vertrouwen gewaarborgd 

blijft. Hieronder verstaan wij o.a. dat wij goed kijken naar vertrouwde 

pm-ers en bekende ruimtes. 

 
 
  



Toilet gebruik 

Wanneer kinderen gebruik willen maken van het toilet, geven dit bij ons 

aan. Er mag maximaal één kind naar de wc. Als het kind klaar is, wast 

hij/zij zijn handen volgens het papiertje dat hangt bij de wasbak. Hierop 

staat stapsgewijs wat zij kunnen doen.  

 

Hierna drogen zij hun handen met een papierendoekje. Wanneer het kind klaar 

is mag de het volgende kind naar het toilet/ 

 

 

Hygiënemaatregelen 

• Bij de voordeur, in de keuken en in de verschoonruimte hangen pompjes 

met desinfectie.  

• In de keuken en bij de kindertoiletjes hangen pompjes met zeep, tork rol 

en een prullenbak. 

• We gebruiken allemaal (pm érs en kinderen) papieren handdoekjes die na 

gebruik direct worden weggegooid.  

• Op de groepen wordt schoongemaakt zoals altijd. Alleen de deurklinken, 

vaatwasmachine, koelkast en de verdere keuken wordt 3x per dag extra 

schoongemaakt.  

• De interieurverzorgster loopt drie dagen per week alle hotspots na. 

• Inzake Ventilatie van de ruimtes: Laat alle ventilatie staan zoals 

aangegeven, zie sticker i.v.m. goede doorvoer schone lucht. 

• Kinderen zullen voor ieder moment dat zij aan tafel gaan hun handen 

wassen. 

• Het personeel wast ook hun handen voor dat zij met voedsel aan het werk 

gaan en denk ook aan de HACCP-regelement. 

 

 

Melding aan GGD 

• In het geval van verdenking op het coronavirus meldt de manager dit bij 

de GGD-afdeling infectiebestrijding. De GGD stelt vervolgens een 

onderzoek in en neemt zo nodig met toestemming van ouders testen af. 

• Het team ‘Kinderopvang en scholen’ van de GGD-regio Utrecht. Het team is 

te bereiken via coronaopvangenschool@ggdru.nl of via het telefoonnummer 

030-608 60 44 van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur. 

 
  



Communicatie 

• En er is nauw contact en overleg met de voorzitter van de 

oudercommissie. 

• Alle informatie omtrent maatregelen en afspraken staat op de website 

(wachtwoord BeleidKC) 

• Ouders worden over het coronabeleid extra op de hoogte gehouden door 

middel van mail, nieuwsbrief en regels die op de deuren en muren hangen. 

• Extra informatie zit in de map op Locatie op zichtbare plek aanwezig 

• Bijlage 1: Beslisboom 

• Informatie over de hygiënerichtlijnen is te vinden op www.rivm.nl  

 

 

Pm-ers 

• Voordat je begint met werken doet de pm-er zelf een Gezondheidscheck. 

Onderling houden alle medewerkers de gezondheid van elkaar goed in de 

gaten. 

• Pm’ers houden 1,5 afstand van elkaar tijdens het werken.  

• Er mag maar 1 pm’er tegelijk aanwezig zijn in de keuken.  

• Leidsters wassen meer dan normaal hun handen. Zeker voor en na 

handelingen die betrekking hebben met de lichamelijke verzorging van de 

kinderen of betrekking hebben op voeding. 

 
 

 

 

 
 


