
PROTOCOL	CORONAVIRUS	

LOCATIES	PEUTER	&	CO	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

Datum: 8 mei 2020 

Status: concept 

Eigenaar: directeur Peuter & Co 

Beheerder: beleidsmedewerker kwaliteit 

Evaluatiedatum: 1 juli 2020?



PROTOCOL	CORONAVIRUS	LOCATIES	PEUTER	&	CO	

WANNEER	ZIJN	KINDEROPVANGLOCATIES	EN	GASTOUDERS	WEER	OPEN?	

De kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en gastouders voor kinderen van 0 tot 12 zijn 
regulier open. Locaties van Peuter en Co zijn open vanaf 31 augustus 2020. Bij klachten zoals 
koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor opvangpersoneel en kinderen nog steeds: blijf 
thuis. 

Bron: Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-
scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvangorganisaties-en-gastouders) 

GELDEN	ER	VOOR	BEPAALDE	GEZINNEN	UITZONDERINGEN?	

Mensen met cruciale beroepen of die werken in vitale processen blijven bij milde klachten ook 
thuis. 

Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte 

Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisad-
vies vanwege coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine 
te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies is veranderd naar oranje of rood.  

Voor kinderen van 4-12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang (en naar school en sport) mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten heb-
ben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens 
hun 10 dagen thuisquarantaine niet naar de kinderopvang of gastouderopvang niet halen of bren-
gen.  

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderopvang of 
gastouderopvang mogen. 

Bron: KO protocol landelijk, versie 12-08-2020 

PEUTER	&	CO	WERKT	LANGS	5	LIJNEN	

1. DE	KINDEREN	

Er is door de overheid geen beperking opgelegd ten aanzien van het aantal kinderen in een 
groep. 
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Er is extra aandacht voor de overgang van thuis zijn naar spelen op de peuterschool; 

Er wordt geen hand gegeven bij binnenkomst; 

Kinderen mogen geen mondkapjes of handschoenen dragen op de groep; 

Er wordt gezorgd voor duidelijke afbeeldingen (spelscript) voor handen wassen en 
hygiëne; 

Traktaties bij verjaardagen bestaan uit kant en klare traktaties zoals doosjes rozijntjes 
en dergelijke. Zelfgemaakte etenswaren zijn niet toegestaan. 

Kinderen jonger dan 4 jaar mogen naar het kinderdagverblijf of andere vormen van kinderop-
vang als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn 
van een patiënt met een bevestigde coronavirus of als er iemand in het huishouden van het 
kind is met koorts of benauwdheid.  

Kinderen uit groep 1 en 2* van het basisonderwijs mogen naar school en de kinderopvang of 
gastouder als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een con-
tact zijn van een patiënt met een bevestigde coronavirus of als er iemand in het huishouden 
van het kind is met koorts of benauwdheid. 

Kinderen met andere klachten, die bij coronavirus kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten 
en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.* 

Bron: Rijksoverheid 

2. DE	OUDERS	

Scholen en kinderopvang werken samen met protocollen die ervoor zorgen dat kinderen 
buiten het schoolgebouw worden ‘afgeleverd’. Per school kan dat verschillen, meer daarover 
onder het kopje ‘De school’. 

Het haal- en brengmoment met ouders vindt plaats buiten het schoolgebouw, dus niet bij de 
groepsruimte; 

Er zijn fysieke maatregelen getroffen (zoals vakken op de grond) om het brengen en 
halen veilig plaats te laten vinden; 

Bij het brengen wordt aan ouders gevraagd of het kind klachten heeft en/of huisgenoten 
klachten hebben. Zo ja (of bij twijfel) dan moet het kind weer mee naar huis. Dit geldt 
ook voor klachten die zich gedurende het dagdeel ontwikkelen; 

Aan ouders wordt gecommuniceerd: kom alleen!; 

Aan ouders wordt gevraagd om gedurende het dagdeel bereikbaar te zijn; 

Er vinden geen ouder-kind activiteiten en/of spelinlopen plaats. Dit wordt eventueel op een 
later moment opgestart via filmpjes; 

Ouderbijeenkomsten kunnen plaatsvinden middels video(bellen) en/of door het gebruik van 
eigen gemaakte video’s; 

Omdat het contact met ouders door deze maatregelen wel is verminderd ten opzichte van 
normaal, blijven de belrondes en de website ‘Thuis met je peuter’ doorgaan. Dit zal wel 
minder vaak zijn dan tijdens de sluiting; 
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Omgangsnormen en/of regels worden (afhankelijk van de locatie) opgehangen bij de deur. 
Ouders zijn van te voren op de hoogte gebracht via mail, brief en website; 

Concrete acties en maatregelen in dit protocol, worden met de oudercommissie (indien 
aanwezig) besproken; 

Oudergesprekken vinden telefonisch of digitaal plaats. 

3. DE	MEDEWERKERS	

Medewerkers in risicogroepen worden ontzien en worden bijvoorbeeld ingezet ten behoeve van 
communicatie en administratie vanuit huis. Medewerkers met gezinsleden die in een 
risicogroep vallen (conform lijst RIVM) kunnen niet verplicht worden om te werken op de groep 
en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie of om op 
de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter 
afstand tot volwassenen en kinderen en op hygiëne. De medewerker gaat hierover in overleg 
met de bedrijfsarts/behandelaar. Andere medewerkers worden opgeroepen om weer voor de 
groepen te gaan staan. 

Als Peuter & Co volgen we de overheidsadviezen aangaande risicogroepen (https://
lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers). Van alle medewerkers die niet tot de risicogroepen 
behoren wordt verwacht dat ze de groepen begeleiden. Communiceer met je manager als 
je vragen hebt; 

Medewerkers die tot de risicogroepen behoren en wel willen werken, wordt geadviseerd dat 
niet te doen; 

Medewerkers mogen geen mondkapjes of handschoenen dragen op de groep; 

Er wordt 1,5 meter afstand gehouden van volwassenen (ook collega’s). Tussen 
medewerkers en kinderen in de groep is het niet nodig om 1,5 meter afstand te 
houden; 

Er komen zo min mogelijk mensen op de groep. Contact met bijvoorbeeld VSMW kan via 
video(bellen); 

Coaching op de groep wordt alleen ingezet indien dit noodzakelijk is. Uitgangspunt is dat er 
gebruik wordt gemaakt van video(bellen); 

We blijven zoveel mogelijk in de eigen groepsruimte en verplaatsen ons zo min mogelijk 
door de gangen/lokalen; 

Lunch wordt in de eigen groepsruimte genuttigd, op gepaste afstand van de collega; 

Bij capaciteitsproblemen wordt er een appèl gedaan op iedereen die voor de groep kan en mag 
staan; 

Voor de stagiaires hebben we ook aandacht, voor hun inzet op de groep is een plan 
gemaakt; 

Ukkiegroepen gaan volgens een eigen protocol open;  
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Wellicht ten overvloede: we helpen elkaar in deze tijden juist door contact tussen 
volwassenen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom wordt van al het personeel dat niet 
voor de groep hoeft te staan gevraagd om nog zoveel mogelijk thuis te werken. 

4. DE	SCHOOL	

Peuter & Co past zich zoveel als mogelijk aan bij het coronabeleid van schoollocaties, dat kan 
dus per locatie verschillen. Managers onderhouden nauw contact met alle locaties. 

Uitgangspunt is om verkeer op de gangen zoveel mogelijk te voorkomen; 

Jassen aan en uit in de groepsruimte, ook bij ophalen; 

Eén groep per keer buiten spelen. 

5. DE	LOCATIE	

Als iets nog steeds extreem belangrijk is en blijft is het hygiëne. Er worden dus heldere 
hygiënemaatregelen genomen conform de overheidsadviezen. Het reeds vóór deze 
pandemie geldende document ‘Hygiënerichtlijnen en protocollen’ blijft gelden. Het protocol 
wordt aangepast op de meest recente hygiënerichtlijnen (zoals bijvoorbeeld alleen niezen in 
de elleboog). 

De algemeen geldende hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en 
buitenschoolse opvang (zie: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso) blijven 
uiteraard nog steeds van kracht; 

Daarnaast hebben wij zelf ook een hygiëneprotocol opgesteld met daarin extra 
hygiënemaatregelen ter preventie van besmetting. Alle locaties zijn voorzien van de benodigde 
middelen om deze hygiënemaatregelen uit te kunnen voeren; 

Kinderen moeten bij binnenkomst altijd hun handen wassen. Dat gaat binnen Peuter & Co ook 
een gewoonte worden voor de toekomst; 

Organisaties melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben; De 
GGD heeft vervolgens de regie over het verdere proces (informeren, contactonderzoek, enz);  

Eén of meerdere medewerkers moeten verantwoordelijk worden gemaakt voor de uitvoering 
van de hygiënemaatregelen, eventueel door middel van een rooster. Medewerkers wordt 
gevraagd dit als actiepunt op te nemen in het actieplan Veiligheid & Gezondheid. 
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