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1. Algemeen
Dit protocol is een aanvulling op het Veiligheid- en gezondheidsbeleid van de organisatie. Door de
uitbraak van het coronavirus zijn er vanuit de overheid extra maatregelen genomen om verspreiding van
het virus tegen te gaan.
Wij als kinderopvangorganisatie moeten de maatregelen verwerken in onze dagelijkse gang van
zaken/werken. Het zal voor iedereen aanpassen en vooral wennen zijn. We sommen de zaken op waar
we met elkaar rekening mee moeten houden. Dit protocol is een zogenaamd werkdocument; in de
praktijk zal blijken wat er eventueel nog aangepast en bijgesteld moet worden.

1.1 Kernmaatregelen
•
•
•
•

Blijf op 1,5 meter afstand van elkaar.
Was met regelmaat goed je handen.
Hoest en nies in je elleboog.
Heb je verkoudheidsklachten zoals niezen, hoesten, snot of koorts, volg dan de beslisbomen om
te zien of je kind wel of niet naar de opvang kan komen.

2. Praktische aandachtspunten
2.1 Mondkapjes
In de persconferentie van 2 november 2021 is aangekondigd dat het dragen van een mondkapje vanaf 6
november (weer) verplicht is in publieke locaties. Op onze locaties wordt daarom vanaf 6 november a.s.
weer een mondkapje gedragen door ouders en pedagogisch medewerkers bij het brengen/halen en de
overdracht.
Met betrekking tot het gebruik van mondkapjes in de kinderopvang, bijvoorbeeld door collega's op de
groepen, staan wij in nauw contact met de GGD. We volgen de corona-ontwikkelingen op de voet. Mocht
het advies omtrent het gebruik van mondkapjes voor scholen/opvang wijzigen dan zullen we ons beleid
hierop aanpassen.

2.2 Zoveel mogelijk op de eigen groep blijven
Met het vervallen van de contactbeperkende maatregelen vanaf 26 juni geldt ook het advies tot
cohortering van kinderen in de kinderopvang niet langer. Het betekent dat er niet langer in bubbels
gewerkt hoeft te worden en dat BSO’s bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie locaties kunnen
samenvoegen. In principe blijven alle groepen zoveel mogelijk in hun eigen ruimte.

2.3 Handen wassen
De handen worden regelmatig gewassen, zowel van volwassenen als kinderen. Op alle locaties en
groepen hangen plaatjes met uitleg hoe handen goed gewassen en gedroogd moeten worden. Handen
worden met papieren doekjes gedroogd en daarna weggegooid.

3. Beslisboom
3.1 Thuisblijven of naar kinderopvang/school/werk voor kinderen en ouders
Doorloop altijd de beslisboom. De meest recente versie is te vinden op de website van Monkey Donky
Speelhuis/Het Toddlers Huis (https://www.monkeydonky.nl/corona-informatie) en onder Documenten
in het ouderportaal.

3.2 Testbeleid bij verkoudheids- en/of griepklachten van pm’ers/stagiaires
Maak online een afspraak via http://www.coronatest.nl/en log in met de DigiD. Online kan de uitslag van
de test dan ingezien worden. Het maken van een afspraak kan ook middels het landelijke
telefoonnummer 0800-1202; dit is een gratis nummer en bereikbaar van 08.00-20.00
uur. De pm’er probeert, in afwachting van de test of in afwachting van de testuitslag, de dienst te ruilen
met een collega van de groep. Zo wordt het rooster en de collega’s zo min mogelijk belast en worden
veel verschillende gezichten op de groep voorkomen. Er worden wel wat nieuwe collega’s extra
aangenomen echter moeten na de corona-perikelen de uren ook nog goed verdeeld kunnen worden.
Wanneer dit samen opvangen kan worden zonder te veel extra uren in te hoeven zetten, is dit gunstiger
voor het behoud van de eigen uren.
Wanneer de pm’er klachten heeft en daarom volgens de Beslisboom moet testen en daarna in
afwachting is van de uitslag van de test of wanneer de pm’er in quarantaine zit, wordt er in overleg met
de groepsleiding gekeken naar taken die thuis uit te voeren zijn. Als je klachten hebt, ga je naar de XL
locatie Martiniplaza en plant daar een afspraak in. Medewerkers kunnen een sneltest vragen.

3.3 Quarantaine
Volg de Beslisboom ‘Thuisblijven of naar kinderopvang/school/werk voor kinderen en ouders’ of de
Beslisboom ‘kind na terugkomst uit oranje/rood gebied’.
De meest recente versies zijn te vinden op de website van Monkey Donky Speelhuis/Het Toddlers Huis
https://www.monkeydonky.nl/corona-informatie/ en in het ouderportaal.

4. Concrete afspraken per locatie
De locaties verschillen van elkaar t.a.v. looproutes. Er is enkel sprake van een korte overdracht van de
kinderen en dus een korte mondelinge uitwisseling van informatie en bijzonderheden. De persoon die de
breng- en haalruimte betreedt mag geen verkoudheids- of griepklachten vertonen.

4.1 Breng- en ophaalmoment
Voor het brengmoment geldt op alle locaties het volgende:
• Kinderen worden door één ouder gebracht/gehaald.
• Ouders volgen de looproute die op hun locatie geldt.
• De overdracht is kort.
• Ouders onderling en ouders en pedagogisch medewerkers bewaren altijd 1,5 meter afstand van elkaar.

4.2 Looproutes
4.2.1 Hamburgerstraat
-

Looproute voor het kinderdagverblijf: rondom via de voorkant van het kinderdagverblijf.
Babygroep: brengen en halen bij de buitendeur van de babygroep, onder de overkapping.
Peutergroep: brengen en halen bij de blauwe buitendeur van de peutergroep, of één ouder per
keer in het halletje bij de peutergroep.
BSO: ophalen bij het grote blauwe hek bij het fietsenpleintje of bij de nooduitgang (deuren
fietsenpleintje). Brengen (bijv. in vakanties) bij de gewone ingang (linkerkant pand, helling
omhoog), één ouder per keer bij de deur.

4.2.2 Oosterhamrikkade
-

Babygroep: brengen en halen bij de buitendeur van de babygroep.
Dreumesgroep, peutergroep en BSO: brengen en halen in het halletje of op het buitenterrein.
Eén ouder per keer in het halletje, de volgende ouder wacht buiten.

4.2.3 Paterswoldseweg
-

Voor alle ouders geldt: binnenkomst via normale ingang bij de babygroep. Naar buiten via de
deur bij de ingang van de kerk.
Brengen en halen in de centrale hal of bij de deur van de groep. Eén ouder per keer bij de
groepsdeur.
Als er buiten wordt gespeeld: ophalen via één van de tuinhekjes.

4.2.4 Sint Michaëlschool
-

Het beleid van de Sint Michaëlschool wordt gevolgd. Voor nu is dat brengen en halen op het
plein of bij de buitendeur.

4.2.5 Kraneweg
-

Brengen en halen in de hal. Eén ouder per keer in de hal, andere ouders wachten buiten.

4.2.6 Friesestraatweg
-

Er is een looproute KDV bij brengen: ouders lopen vanuit de centrale hal een rondje via de babyen dreumesgroep, langs de peutergroepen en via de gang bij de BSO weer naar de hal/voordeur.
Brengen van KDV-kinderen bij de deur van de groep. Eén ouder per keer bij de groepsdeur.
Ophalen baby- en dreumesgroep: in de centrale hal.

-

Ophalen peutergroepen: bij de achteringang, via het buitenterrein. Ouders lopen hiervoor om
het pand heen.
BSO: brengen (bijv. in vakanties) in de centrale hal. Bij het ophalen spelen de kinderen zoveel
mogelijk buiten. Ophalen kan dan via het buitenterrein. Ouders lopen hiervoor om het pand
heen.

5. Hygiëne
5.1 Speelgoed
Speelgoed waar meerdere kinderen mee spelen wordt dagelijks schoongemaakt. Hierbij wordt rekening
gehouden met makkelijk wasbaar of schoon te maken speelgoed, dat bijvoorbeeld in een waszak in de
wasmachine kan. Kinderen mogen geen speelgoed mee van thuis. We maken een uitzondering voor een
persoonlijke knuffel i.v.m. de emotionele veiligheid van het kind.

5.2 Ventilatie
Met betrekking tot de ventilatie op onze locaties houden wij ons aan de richtlijnen van de Federatie van
Europese verengingen voor verwarming. Kort samengevat is het advies als volgt:
• Ook als het gebouw minimaal in gebruik is, de ventilatie aan laten staan.
• Indien het gebouw of ruimten in het gebouw toch normaal bezet zijn, de ventilatie in de hoogste stand
laten draaien.
• Vaker luchten dan normaal (bijvoorbeeld ieder uur ramen en deuren 10 minuten tegen elkaar
openzetten).
• Recirculatie-units en warmtewisselaars zonder 100% scheiding tussen uitgaande- en binnenkomende
ventilatielucht uitschakelen.

5.2.1 Ventilatoren
Het is vanuit het RIVM nog niet duidelijk of het gebruik van een ventilator in een gemeenschappelijke
ruimte zorgt voor een grotere kans op besmetting. Uit voorzorg wordt daarom geadviseerd om enkel
ventilatoren te gebruiken in gemeenschappelijke ruimten als er geen andere verkoeling mogelijk is, zoals
door mechanische ventilatie. Er moet op gelet worden dat de luchtstroom van de ventilator niet direct
van een persoon naar de andere gaat. De voorkeur gaat dus uit naar ventileren/koelen via het
openzetten van ramen en deuren in met name de ochtenduren en aan het einde van de dag, wanneer
het nog koel is of is afgekoeld.

5.3 Trakteren
Er mag getrakteerd worden indien het een voorverpakte traktatie is.

6. Intake en wennen van nieuwe kinderen
Intakegesprekken met nieuwe ouders vinden bij voorkeur plaats op de locatie, op 1,5 meter afstand. Op
deze manier kunnen de ouder en pm’er elkaar treffen en kan er uitleg gegeven worden en vragen
worden gesteld. Het intakegesprek kan eventueel ook via Teams plaatsvinden, als de ouder daar de
voorkeur aan geeft. De pm’er belt vooraf met de ouder om te bespreken welke mogelijkheden er zijn
voor het voeren van een intakegesprek. Als het gesprek via Teams plaats gaat vinden, verstuurt
de pm’er hiervoor vervolgens een uitnodiging naar de ouder.

7. Rondleidingen
Rondleidingen met ouders die geïnteresseerd zijn in onze opvang, worden op een aangepaste manier
gegeven. Uitgangspunt hierbij is dat het voor aanstaande ouders erg belangrijk is om de sfeer op de
locatie te proeven, maar dit moet wel op een voor iedereen veilige manier. Ouders worden uitgenodigd
voor een korte ‘raamvisite’, waarbij de locatie/groep kort bekeken kan worden. Dit gebeurt buiten door
het raam of vanuit de hal/gang door het raam. Daarna mogen de ouders nog even bij de deur van de
groep kijken om de sfeer te proeven. Er wordt per locatie één vast moment op de dag gekozen waarop
dit bezoek gepland kan worden. Hier wordt een rustig moment voor gekozen en hier wordt niet van
afgeweken. Het bezoekje wordt afgesloten met een kort gesprek. Tijdens dit gesprek kunnen nog
aanvullende foto’s van de locatie getoond worden. Het heeft de sterke voorkeur om het gesprek in het
gebouw te laten plaatsvinden, maar indien het voor ouders wenselijk is dat dit intakegesprek via Teams
verloopt, dan kan dat ook.

