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PROTOCOL CORONAVIRUS LOCATIES PEUTER & CO
Het RIVM heeft een Generiek kader opgesteld waarin de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen
van het OMT en het RIVM voor kinderopvang en onderwijs om de verspreiding van COVID-19 zoveel
mogelijk te voorkomen worden gebundeld.
In ons heropeningsprotocol zijn de maatregelen opgenomen zoals die gelden voor onze peuterscholen, de
adviezen uit het Generiek Kader zijn in dit protocol verwerkt.
Bron: RIVM Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM

WANNEER GAAN KINDEROPVANG, BSO EN GASTOUDEROPVANG WEER OPEN?
De kinderopvang (kinderopvang en gastouderopvang) en basisscholen zijn vanaf 8 februari 2021
geopend, dus ook de locaties van Peuter & Co. De BSO is vanaf 19 april 2021 weer volledig open. Ook
nu geldt voor opvangpersoneel en kinderen: blijf thuis bij klachten zoals koorts, veel hoesten of
benauwdheid.
Bron: Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/oudersscholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvangorganisaties-en-gastouders)

INFORMATIE OVER COVID-19
Personen ouder dan 12 jaar met milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius, of plotseling verlies van reuk of smaak, krijgen het dringende
advies om zich te laten testen en thuis te blijven tot de uitslag bekend is. Voor huisgenoten zonder
klachten gelden de basisregels die voor iedereen in Nederland gelden.
Afspraken over kinderen tot en met 12 jaar zijn hieronder verder uitgewerkt.
Bron: RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte

OUDERS EN KINDEREN DIE TERUGKEREN UIT HET BUITENLAND
Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine
reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie:
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl
Ouders en kinderen ouder dan 12 jaar die terugkomen uit een land of een gebied met een oranje of rood
reisadvies vanwege corona, gaan in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en worden dringend
geadviseerd zich zo snel mogelijk te laten testen. Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor het actuele
overzicht van de oranje en rode gebieden. Dit geldt ook als het reisadvies is veranderd naar oranje of
rood. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de
quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.
Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat zij zijn uitgezonderd van de quarantaineplicht na terugkomst uit een
zeer hoog risicogebied in het buitenland. Voor hen geldt wel het dringende advies om in quarantaine te
gaan. Zie voor de actuele lijst met zeer hoge risicogebieden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantainebij-aankomst-in-nederland/quarantaineplicht
Bron: Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/ouders
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PEUTER & CO WERKT LANGS 5 LIJNEN

1. DE KINDEREN
• Verkouden kinderen van 0 t/m 3 jaar mogen wel naar de peuterschool als de uitkomst van de
beslisboom dat aangeeft.
• Het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ geldt voor alle kinderen van 0-12 jaar. Dit houdt in dat kinderen
met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende
hooikoortsklachten naar de peuterschool mogen komen.
• Kinderen mogen niet naar de peuterschool en moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met
hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het
testresultaat. Ook mogen kinderen en medewerkers met milde verkoudheidsklachten niet naar de
opvang als de klachten zich ontwikkelen nadat zij in contact zijn geweest met een op COVID-19
positief getest persoon. Dit geldt voor zowel immuun beschouwde als niet-immuun beschouwde
personen.
• Kinderen mogen ook niet naar de peuterschool als zij een contact zijn van een huisgenoot met een
bevestigde coronavirus of als er iemand in het huishouden is met koorts (38°C of hoger) en/of
benauwdheid en er is nog geen negatieve testuitslag. Kinderen blijven in quarantaine tot 10 dagen na
het laatste contact met het positief getest persoon. Dat wil zeggen niet naar vriendjes en familie of
feestjes.
• Is het kind een groepsgenoot van iemand met corona in de afgelopen 10 dagen? Dan mag hij/zij naar de
peuterschool komen, tenzij het kind zelf ook klachten heeft.
• Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat
de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Vanaf de 5e dag nadat de huisgenoot uit isolatie mag kan
het kind getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft het kind de
quarantaineperiode van 10 dagen niet af te maken.
• Kinderen met andere klachten, die bij het coronavirus kunnen passen (zoals benauwdheid, veel hoesten,
plotseling verlies van reuk en/of smaak en koorts) moeten thuisblijven. Het dringende advies is om het
kind te laten testen. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden. Peuter & Co voert geen
coronatesten uit.
• Niet getest? Een kind met klachten mag weer naar de peuterschool als het minimaal 24 uur volledig
klachtenvrij is, met een maximum van 7 dagen in het geval van aanhoudende milde klachten. Als je wel
contact hebt gehad met iemand met corona, volg dan de instructies van de GGD op.
• Als een broer of zus in quarantaine moet, mag het kind wel gewoon naar de opvang. Als de broer of zus
vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag het kind niet
meer naar de opvang.
• Een kind dat nauw contact1 heeft gehad met iemand met corona, mag wel naar de peuterschool als de
uitkomst van de beslisboom dat aangeeft.
• Er is door de overheid geen beperking opgelegd ten aanzien van het aantal kinderen in een groep.
• 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.
Testbeleid kinderen: Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten
passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die worden getest, blijven thuis totdat de uitslag bekend
is. Testen van kinderen t/m 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus, neusverkoudheid, niezen
en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van veel hoesten, koorts en/of benauwdheid), of
anderszins ernstig ziek is;
• het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona;
• het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw
contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang)
van iemand die Covid-19 heeft;
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek;
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Nauw contact: meer dan 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter
afstand
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Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

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 breng- en haalmoment met ouders vindt plaats buiten het schoolgebouw, dus niet bij de
groepsruimte;
• Ouders en externen mogen onder voorwaarden (weer) op de locatie komen. Wel kiezen wij ervoor de
breng- en haalmomenten buiten het schoolgebouw plaats te laten vinden. De kans op een eventuele
besmetting is hierdoor kleiner, waardoor wij de groepen zoveel mogelijk open kunnen houden.
• Er zijn fysieke maatregelen getroffen (zoals vakken op de grond) om het brengen en halen veilig plaats
te laten vinden;
• Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten
en/of als diegene wacht op de testuitslag.
• 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;
• 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. De enige uitzondering hierop is dat
welkomstgesprekken vóór of na groepstijd op de locaties mogen plaatsvinden.

3. DE MEDEWERKERS
Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de
vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen.
Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om (milde) klachten zoals
hoesten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, verhoging of koorts, of plotseling verlies van reuk
of smaak.
Testuitslag: Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van
algemene maatregelen. Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven
en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer
aan het werk.
Als een medewerker zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft hij/zij in ieder
geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Als de medewerker na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij
uit isolatie. Als de medewerker binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon
langer in thuisisolatie.
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Als iemand in het huishouden van een medewerker positief getest is op COVID-19, dan gaat de
medewerker in quarantaine tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette
huisgenoot. Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de
huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle
contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de
quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. De medewerker kan dan weer aan het werk
zolang de besmette huisgenoot in strikte isolatie zit.
Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moet de medewerker minimaal in quarantaine blijven tot en met
10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Vanaf de 5e dag kan getest worden op
COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft het de quarantaineperiode van 10 dagen niet
afgemaakt te worden.
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/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen). 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 die zwanger zijn kunnen in principe tot 28 weken zwangerschap gewoon blijven werken.
Natuurlijk gelden hier ook de landelijke maatregelen en hygiëneadviezen. Indien je geen 1,5 meter
afstand van collega’s, ouders/verzorgers en kinderen kunt houden tijdens je werk, is het advies om
vanaf 28 weken vervangende werkzaamheden te gaan doen waarbij dit wel kan. Zo nodig kun je
hierover overleggen met de bedrijfsarts. Dit geldt ook als je met kinderen van 0-13 jaar werkt.
• Medewerkers mogen geen mondkapjes of handschoenen dragen op de groep;
• Ons advies blijft om 1,5 meter afstand te houden 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);
• Voor coaching op de groep mogen de VVE-coaches naar eigen inzicht weer alle dagen naar de locaties.
Daarbij rekening houdend met de maatregelen en afspraken die per school kunnen verschillen. We
houden, afhankelijk van de dan geldende richtlijnen, vinger aan de pols voor wat betreft het versoepelen
of verscherpen van coaching op de groep;
• 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 appel gedaan op iedereen die voor de groep kan en mag staan;
• Stagiaires mogen op de groep hun stage uitvoeren. We bespreken met regelmaat in het MT of we
hierin kunnen versoepelen of moeten verscherpen. Actuele informatie is te vinden in het ‘Plan voor
niet-essentiële medewerkers’.
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.
Preventief zelftesten
Pedagogisch medewerkers kunnen zichzelf (vrijwillig) twee keer per week testen op het coronavirus,
zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Hiervoor hebben kinderopvangorganisaties zelftesten
ontvangen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen
PCR of Antigeen test bij de GGD. Meer informatie is beschikbar op de website
www.zelftestenkinderopvang.nl
Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder; Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is
gebleken dat een medewerker in contact is geweest met een besmette persoon, gaat de medewerker die
als niet-immuun wordt beschouwd in quarantaine. De medewerker kan zich laten testen op COVID-19
vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als medewerker geen
klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te
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worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich
toch klachten ontwikkelen.

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;
• Speel zoveel mogelijk met één groep per keer buiten.

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 en buitenschoolse opvang (zie:
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso) blijven uiteraard nog steeds van kracht. Ook is er
een RIVM-richtlijn Binnen- en buitenmilieu2 voor de kinderopvang waarin o.a. adviezen over luchten en
ventileren zijn opgenomen: https://www.rivm.nl/documenten/lchv/binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso;
• Wij zorgen voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of via roosters of kieren, of
met mechanische ventilatiesystemen. Wij luchten groepsruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig.
Dit doen wij vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à
15 minuten tegenover elkaar open te zetten, en niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn.
• 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 gedurende ten minste 20 seconden hun handen met zeep
wassen. Dat is binnen Peuter & Co inmiddels gewoonte geworden en blijft zo, ook in de toekomst;
• In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op de locatie, draagt het
management zorg voor melding bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding; De GGD heeft vervolgens
de regie over het verdere proces (informeren, contactonderzoek, enz.);
• De pm’ers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hygiënemaatregelen. Medewerkers hebben
dit als actiepunt opgenomen in het actieplan Veiligheid & Gezondheid;
• Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, beperken we het aantal contacten per kind en
medewerker zoveel mogelijk in de volgende situaties:
• Het contact tussen de verschillende groepen;
• Het gebruik van gezamenlijke ruimtes op hetzelfde moment door verschillende groepen;
• Het gelijktijdig buitenspelen met verschillende groepen;
• Het openen en sluiten met samengevoegde groepen;
• Om alle locaties te kunnen openhouden is het voor Peuter & Co noodzakelijk om medewerkers
op verschillende groepen in te zetten. Medewerkers die per week op meerdere groepen en
locaties komen, kunnen zich wekelijks laten (snel)testen om het risico op besmetting te
voorkomen.
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