
Protocol tijdens Corona periode 

 

Brengen en halen 

Kinderen mogen bij voorkeur maar door één ouder/ verzorgende gebracht of 

gehaald worden. 

Helden 

Tijdens deze Corona periode maken de ouders tijdelijk gebruik van de tuin 

ingang (openslaande deuren) welke direct uitkomt in de Helden groep.  

De ouder moet de handen desinfecteren voor zij de deur opent. Deze staat op 

het hekje bij de hoofdingang. 

De ouders blijven zover dit mogelijk is buiten staan ook tijdens de overdracht 

met de pedagogisch medewerker.  Hier wordt de 1,5 meter in acht genomen.  

De pedagogisch medewerker kan het kind helpen met schoenen en jas 

uittrekken. En zij zal de spullen opruimen van het kind.  

De pedagogisch medewerker van de helden werkt van 8.15 uur tot 17.15/17.30 

uur.  Als het enigszins mogelijk is dan is het prettig als de helden tussen deze 

tijd komen zodat de groepen zo lang mogelijk gescheiden kunnen blijven. Mocht 

dit niet mogelijk zijn dan kunnen zij alsnog bij de kanjers worden gebracht.  

Kanjers 

De ouders en kinderen van de kanjers komen via de hoofdingang binnen. Zij 

vertrekken ook weer via deze ingang. De ouder moet de handen desinfecteren 

voor zij de deur opent. Mondkapje in de gang is verplicht! 

Er mag één ouder in de gang aanwezig zijn. Als de ouder aankomt en ziet dat er 

al iemand in de gang is. Dan wachten zij buiten achter het hekje zodat de 

vertrekkende ouder 1,5 meter afstand kan bewaren. De ouder mag de jas en 

schoenen zelf uitdoen bij het kind. En de spullen in het mandje doen.  

Baby’s mogen in de Maxi-Cosi blijven zitten. De pedagogisch medewerker zal dan 

zelf de baby eruit halen. Als de baby niet in een Maxi-Cosi zit dan mag de baby 

in een wipper geplaatst worden en zal de pedagogisch medewerker de baby 

daaruit halen zodra de ouder weer op voldoende afstand is van de baby. 

De 1,5 meter regel wordt alleen in uitzonderlijke gevallen overschreden. 

Bijvoorbeeld als het kind niet zelf naar de pedagogisch medewerker wil lopen/ 

kruipen en moet huilen. Dan zal de pedagogisch medewerker alsnog het kind van 

de ouder overnemen. 
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Overdracht 

De overdracht zal grotendeels digitaal gaan plaats vinden.  Dit houdt in dat de 

ouder in de ochtend via het ouderportaal kan vertellen hoe het met het kind is.  

Bij dringende zaken of extra bijzonderheden kan een korte overdracht gedaan 

worden bij het brengen. Echter houdt rekening met de ouder die buiten staat te 

wachten en houdt dit kort en bondig. 

Door de dag heen zal het ouderportaal bijgehouden worden. Bij ophalen zullen 

dan ook enkel de bijzonderheden kort worden benoemd. 

Is er iets waardoor de ouder of pedagogisch medewerker toch een langer 

gesprek wenst te hebben. Dan wordt er een telefonische afspraak ingepland. Of 

wordt het gesprek gevoerd op 1,5 meter.  

Ziekte en verkoudheid 

Wij volgen nog steeds de richtlijnen van het RIVM.  Dit houdt in dat een kind die 

licht verkouden is gewoon mag komen. Wat is licht verkouden?  

Neusverkoudheid, loopneus, soms niezen of heel af en toe een lichte hoest. Als 

een kind veel hoest, verhoging heeft boven de 38 graden en/of benauwd is moet 

hij of zij thuisblijven.   

Als het kind in aanraking is gekomen met een nauw contact die met COVID-19 

besmet is dan moet het kind tien dagen in quarantaine thuis. Het is ook een 

optie om het kind te laten testen na vijf dagen zodat het kind eerder uit 

quarantaine kan, maar deze keuze ligt uiteraard geheel bij de ouders.  

Meer informatie over of het kind mag komen of niet is te vinden in de beslisboom 

(zie link hieronder).  

Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? 
(boink.info) 

 

 

https://www.boink.info/beslisboom
https://www.boink.info/beslisboom
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COVID-19 besmetting binnen Trots 

Mocht er binnen Trots een kind besmet raken met het COVID-19 virus dan is 

volgens de nieuwe regel dat niet meer iedereen in quarantaine hoeft. Wel wordt 

geadviseerd de kinderen dan extra goed in de gaten de blijven houden.  

Heeft het kind of de pedagogisch medewerker COVID dan mag hij of zij pas weer 

komen als zij 24 uur klachtenvrij zijn of sowieso na 14 dagen quarantaine.  

Hygiëne 

Handen wassen 

De pedagogisch medewerker wast haar handen voor zij aan het werk gaat en 

ook als zij klaar is met werken. Tijdens het werken worden de handen ook 

regelmatig gewassen voor o.a. het bereiden van voedsel, na het verschonen, na 

gebruik van het toilet, na het hoesten of niezen en na het afvegen van snot.  

De pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte hoe zij hun handen moeten 

wassen en worden zo nodig doorverwezen naar het protocol gezondheid en 

hygiëne (ter inzage op de website) 

De pedagogisch medewerkers en de ouder leren de kinderen spelenderwijs op 

welk moment en op welke manier zij het beste hun handjes kunnen wassen.  

Hoesten en niezen 

Wij verwachten dat de ouders en de pedagogisch medewerker ook op te hoogte 

zijn van de nies en hoest richtlijnen. Hoest of nies altijd in de elleboog of oksel. 

En daarna worden grondig de handen gewassen. Ook worden deze richtlijnen 

zoveel aan de kinderen geleerd door zowel de ouder als de pedagogisch 

medewerkers. 

Persoonlijke verzorging 

De pedagogisch medewerkers zorgen goed voor hun persoonlijke verzorging.  

Onder goede persoonlijke verzorging verstaan wij onder andere een goede hand 

hygiëne, korte nagels, geen sierraden, goed handen wassen, kleding wordt 

dagelijks verwisseld en thuis gewassen.  

Hygiëne en schoonmaak op de groep 
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De normale richtlijnen uit het protocol gezondheid en hygiëne blijven van kracht.  

Hier staat onder andere in: Slab na één keer in de was, één washand per kind 

gebruiken.  Handdoeken, vaatdoek en theedoeken worden dagelijks vervangen. 

De handdoeken zullen nu een keer extra vervangen worden per dag (tussen de 

middag) 

Verschoonkussen reinigen na elke verschoning. Toiletten worden dagelijks 

gereinigd. 

Wat wordt er extra gedaan?  

Hand contactpunten (handvatten, telefoon, deurknoppen) twee en liefst drie x 

per dag ontsmetten en schoonmaken. Met voorkeur na het breng moment, 

tussen de middag en na het haal moment. Ook speelmateriaal wat de mond in 

gaat en veel wordt aangeraakt.  

Binnen milieu 

Een goed binnen milieu is zeer belangrijk.  Belangrijk is het meten van de Co2 

(zuurstof). Hoge co2 meting is kans op ziekte overdracht heel groot.  Deze zullen 

wij met regelmaat meten.  Als de Co2 stijgt boven 800 bpm dan nog actiever 

gaan ventileren.  Er wordt sowieso altijd geventileerd door ons cool air system, 

maar in deze tijd zal er ook vaker een raam of deur open staan.  Bij het openen 

‘s morgens wordt standaard even alles even opengezet en goed geventileerd. En 

als de groep en het weer dit toelaat zal dit tussen de middag als de kinderen 

slapen ook worden gedaan.  Vlak voor de pedagogisch medewerker naar huis 

gaat zal zij ook alles nog even openzetten.  Binnen milieu is zeer belangrijk om 

besmetting tegen te gaan. 

Luchtvochtigheid moet tussen de 30 en de 70% houden.  Deze wordt dagelijks 

gemeten in de ochtend en tussen de middag. 

Contact onderling  

De pedagogisch medewerkers hoeven onderling geen 1,5 meter te bewaren als 

zij samen op de groep staan. Ook houden zij van de kinderen geen 1,5 meter 

afstand. De collega van de helden groep probeert wel de 1,5 te bewaren met 

haar collega van de kanjer groep. De pedagogisch medewerker houden ook 

zoveel mogelijk afstand van ouders.  
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Overige punten 

Maakt de ouder of de pedagogisch medewerker zich toch zorgen. Dan kunnen zij 

deze zorg delen van Renske en Elise. Samen kijken zij wat er mogelijk is om de 

zorg van hen weg te nemen.   

Wij verwachten dat ieder ook wijze beslissingen maakt in zijn of haar privé leven 

omdat dit ook invloed heeft op Trots en de mensen die daar komen. Je bent ook 

verantwoordelijk voor de gezondheid van je collega, de ouders en de kinderen 

dus hou je privé ook aan de regels en neem geen onnodig risico. 

We gaan wijs om met teamvergaderingen en doen deze digitaal of we bewaren 

de 1,5 meter van elkaar.  

 

 


