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Introductie
De openstelling van kinderdagverblijf Madelief per 11 mei 2020 is gebonden aan strenge regels om
de kans op besmetting met en verspreiding van het coronavirus Covid-19 zo beperkt mogelijk te
houden. De regels zijn opgelegd door de rijksoverheid en in overeenstemming met de richtlijnen van
het RIVM. Het basisprotocol, dat ten grondslag ligt aan dit document, is opgesteld door de
Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK,
Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met het ministerie van SZW. Dit protocol is hier te
vinden: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/binaries/veranderingenkinderopvang/documenten/publicaties/2020/06/18/protocol-kinderopvang-18juni/Protocol+Kinderopvang+18+juni+2020.pdf.

Maatregelen
Hierna vindt u een overzicht van de coronaregels die tot nader bericht gelden op kinderdagverblijf
Madelief. Doel van de maatregelen is om de kinderopvang voor iedereen zo veilig mogelijk te houden
en de kans op besmetting zo minimaal mogelijk te laten zijn. Dat besmettingsgevaar treedt vooral op
bij het contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Daarom zijn de maatregelen met name
gericht op het beperken van dat contact. Kinderen lijken bij de verspreiding van het coronavirus
amper een rol te spelen (zie ook: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragenantwoorden#kinderen).

Alleen brengen en halen
Het is verplicht om de kinderen alleen te komen brengen en halen, en dus niet meer samen met een
andere volwassene of ouder kind. Het is helaas niet mogelijk om na het brengen de verjaardag van
een kind te vieren in het gezelschap van ouders/verzorgers, andere kinderen uit het gezin of familie
(opa en oma).

Houd 1,5 meter afstand
Bij de openstelling van Madelief moeten we ons allemaal bewust zijn van en rekening houden met de
strikte eis van de overheid om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Het RIVM heeft
hierover aangegeven:
• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
• Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
Dit is in het belang van de gezondheid van ons allemaal. Met name de procedures voor het brengen
en halen zijn daarom aangepast en waar nodig helaas ook aangescherpt. De inzet is om de tijd die
hiermee gemoeid is zo beperkt mogelijk te houden, contactmomenten zoveel mogelijk te voorkomen
en komende en vertrekkende ouders zoveel van elkaar te scheiden.

Verkeer van en naar de groepen is gescheiden
De voornaamste wijziging valt al direct op bij het betreden van het terrein van Madelief: iedere groep
heeft nu een eigen ingang. Dat betekent dat ouders zelf hun kinderen naar de deur van de eigen
groep brengen, met inachtneming van de minimale afstand tot elkaar en de pedagogisch

medewerker van minimaal 1,5 meter. Ook de overdracht van het kind van ouder naar vindt plaats
met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
• De VMN'ers maken gebruik van de ingang links op het voorterrein.
• De baby/dreumesgroep maakt gebruik van wat voor corona de hoofdingang was.
• De peuter/dreumesgroep maakt gebruik van de ingang rechts op het voorterrein.
Om het verkeer van en naar de groepen zoveel mogelijk te scheiden zijn met tape de drie looproutes
gemarkeerd. Let erop dat ook bij het aankomen en weggaan de afstand van 1,5 meter in acht
moeten worden genomen. Dat betekent in de praktijk: zoveel mogelijk rechts aanhouden. Ook dit is
met tape aangegeven.
Als bij aankomst blijkt dat er al een ouder bij de deur van de groep staat te wachten, dan is het
verzoek daar tenminste anderhalve meter achter te blijven, totdat de overdracht is voltooid. Mocht
de ruimte daarvoor ontbreken, dan kan in de daarvoor bestemde vakken onder de tent worden
gewacht. De tent staat er om de hinder van weer en wind zo beperkt mogelijk te houden.
Kijk bij aankomst als eerste even hoe druk het is op het binnenterrein. Als het te druk is om de
afstand van 1,5 meter te kunnen houden, blijf dan voor de poort wachten tot een ouder het terrein
heeft verlaten.

Verkort moment van overdracht
Om de kans op besmetting zo beperkt mogelijk te houden, kunnen we niet meer uitgebreid de tijd en
ruimte nemen voor de overdracht. De pm’ers hangen voortaan ook zelf de jasjes en tasjes van de
kinderen op.
We zullen ons moeten beperken tot een korte mondelinge overdracht over het kind, liefst bij de
deur. Als er behoefte is aan een uitgebreider gesprek met een pm’er, kan hiervoor altijd een
telefonische afspraak gemaakt worden. In het schriftje kunnen ook belangrijke punten van de
overdracht worden geschreven. De pm’ers letten er op dat zij na 9 uur de schriftjes zo snel mogelijk
lezen. Ook zullen onze pm’ers zelf soms wat onderdelen van de overdrachten en over de dag in het
schriftje schrijven, zodat ze het gesprekje ook zelf kort kunnen houden.
Er kan dus niet zoals gewend uitgebreid gepuzzeld en voorgelezen worden door de ouders. Alleen bij
baby’s en kinderen die echt niet alleen naar binnen durven/willen mag de ouder ook naar binnen. Op
de groepen is met tape aangegeven welke ruimte daarvoor kan worden gebruikt. Ouders die binnen
moeten komen, maken bij binnenkomst en bij vertrek gebruik van de desinfecterende handgel, die
bij elke ingang aanwezig te vinden is.

Blijf thuis bij koorts
Sinds 18 juni is het coronaprotocol versoepeld. Kinderen met een neusverkoudheid mogen weer
gewoon naar Madelief worden gebracht, tenzij:
- Het kind koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID-19 heeft;
- Het kind contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie
- Het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19
(verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag van
het gezinslid nog niet bekend.

Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve
testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn. Als kinderen tijdens het
verblijf klachten ontwikkelen die het verblijf op Madelief in de weg staan, zal contact worden
opgenomen met de ouders om het kind te komen ophalen.
Als iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of
hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis tot de testuitslag van het gezinslid
bekend is. Als de testuitslag negatief is of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de
kinderen weer naar de opvang.
Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen
wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar
beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en Madelief naar de opvang. Bij twijfel of als de
klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende
klachtenpatroon is teruggekeerd. De GGD heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan
advies geven in specifieke situaties: zie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.
In het geval van (verdenking van) coronavirus meldt Madelief dit bij de GGD afdeling
infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van
neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig neemt Madelief ook contact op met de GGD
als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag komen.
De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen
af. Zie hiervoor het RIVM-testbeleid: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.

Overige hygiënemaatregelen
In alles wat wij doen volgen we de richtlijnen van het ministerie van VWS, het RIVM en de GG&GD.
Wij nemen dan ook, in lijn met de adviezen van het RIVM, de volgende hygiënemaatregelen:
• Handen wassen: wij wassen onze eigen handen en die van de kinderen regelmatig. Wij
volgen daarbij het handenwas-protocol, dat wij waar en wanneer nodig nog eens extra onder
de aandacht brengen.
• Hoesten of niezen: wij leren de kinderen in de binnenkant van de elleboog te hoesten of
niezen en niet in de handen. Zelf geven we het goede voorbeeld.
• Wij gebruiken papieren zakdoekjes/tissues, gooien deze na gebruik direct weg en wassen
vervolgens onze handen.
• We houden niet alleen ten opzichte van de ouders maar ook ten opzichte van elkaar
tenminste 1,5 meter afstand.

Meer informatie
Wij houden de ontwikkelingen rond het coronavirus vanzelfsprekend scherp in de gaten. Daarvoor
volgen wij de berichtgeving van het kabinet, het ministerie van VWS, het RIVM en de GG&GD.
Inmiddels is gebleken dat een aantal websites nuttige informatie biedt:

•
•
•

Het antwoord op veelgestelde vragen voor ouders op de website van de rijksoverheid.
De coronawebsite van het RIVM, met een speciale pagina over kinderen en covid-19.
De coronapagina op de website van BOinK.

