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Inleiding
Op 11 mei 2020 is Madelief weer volledig open voor alle kindjes. Omdat het coronavirus nog steeds
aanwezig is, hebben wij de manier waarop we het halen en brengen gewend zijn moeten aanpassen.
Gelukkig is door het RIVM aangegeven dat de kans op besmetting van kind tot kind en van kind tot
volwassene klein is. Voor onze pm’ers zit daarom de grootste kans op besmetting in het contact met
ouders. Om het voor onze pm’ers zo veilig mogelijk te houden verwachten en de kans op besmetting
zo minimaal mogelijk te laten zijn is dit protocol opgesteld.

Maatregelen
Bij het halen en brengen van de kinderen dienen de volgende regels te worden gevolgd:
• Blijf op 1,5 meter afstand van je collega’s en ouders. Wij gaan ouders vragen de kinderen
over te dragen bij de eigen deur van de groep. Er kan dus ook 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 mogen de ouders ook naar binnen.
Voor ouders wordt met tape de looproute buiten aangegeven en komt er een partytent te
staan voor wachtende ouders. Ook komt er tape om anderhalve meter afstand tijdens het
wachten aan te geven. Daarmee scheppen we voorwaarden voor de ouders om de kinderen
veilig te halen en te brengen.
Het is verder buiten de deuren van Madelief de verantwoordelijkheid van iedere ouder om
zich aan de richtlijnen te houden. Pm’ers hoeven niet als politieagent op te treden. Binnen de
muren van Madelief spreken we ouders wel aan. Er komen hesjes die pm’ers desgewenst aan
kunnen trekken tijdens breng- en haal-momenten
• Ouders die binnen komen maken bij binnenkomst gebruik van de desinfecterende handgel,
die bij elke ingang aanwezig zal zijn. Pm’ers zullen na de overdracht kinderen die zelf de
handen kunnen wassen instructie geven dat te doen en kinderen die dat nog niet kunnen
hierbij helpen.
• Ouders komen hun kind(eren) alleen brengen/halen en niet meer samen met een andere
volwassene of ouder kind.
• Geef/krijg een korte overdracht over het kind, liefst dus 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 over de dag in het schriftje schrijven,
zodat ze het gesprekje zelf kort kunnen houden.
• Het groene hek bij de voordeur zal tussen 7.30 en 9.00 open gelaten worden. Ouders van
de baby- en peutergroep wordt verzocht het hek niet te sluiten, zodat zo min mogelijk
handen op dezelfde plek zijn vóór men naar binnen gaat. De pm’ers zullen er, zoals altijd,
voor het buitenspelen op letten dat het hek gesloten wordt. LET OP!: bij het ophalen en als
de kinderen aan het buiten spelen zijn, natuurlijk wel het hek sluiten!
• Bij de ingang van de VMN zal een krat geplaatst worden waar jasjes en tasjes van de kinderen
in gedaan kunnen worden. De pm’ers zullen deze zelf naar de kapstok verplaatsen en aan het
einde van de dag weer klaar zetten om mee te nemen. Dit om de looproute kort te houden.
• Op de groepen ligt een hotspot schoonmaaklijst. Hierop staan de zaken die extra en
regelmatig schoongemaakt moeten worden.
• Daarnaast houden onze pm’ers in hun dagelijks leven, buiten madelief zich aan de richtlijnen
van het RIVM om ook hun deel bij te dragen in het tegengaan van de verspreiding van het
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virus en dat ook zij zich waar mogelijk zullen inzetten om de 1,5 meter afstand tot andere
volwassenen te bewaren.

Nieuw rooster
Wij willen de komende weken een nieuw rooster uit proberen. Vooral voor de babygroep zal dat
wennen zijn en zullen we regelmatig de haalbaarheid moeten evalueren.
• Alle groepen hebben een 7.30 - 17.00 dienst en een 9.00 - 18.30 dienst, zodat alle kinderen
direct naar hun eigen groep kunnen en er geen/zo min mogelijk overdrachten naar collega’s
worden gedaan.
• Op woensdag is er alleen een late peuterdienst en zal Shanti de vroege peuterdienst tot 9.00
op zich nemen.
• Op vrijdag zou Angelique iets in het rooster kunnen betekenen. Bijvoorbeeld door een
vroege dienst te nemen is zij 33 % van de aanwezige pm’ers en dat mag als BBL’er.

Waar moeten pm’ers aan denken?
De komende tijd zullen er wat dingen moeten veranderen om corona op Madelief geen kans te
geven. Denk daarbij aan het volgende:
• Bij binnenkomst, na het opruimen van de tas en jas eerst handen wassen.
• Een kind na binnenkomst gelijk helpen of instrueren de handen te wassen.
• Ouders wijzen op desinfecterende handgel.
• In de ochtend wordt geen koffie en thee meer klaargezet, omdat ouders het haal en
brengmoment kort moeten houden.
• Blijf waar mogelijk op de eigen groep en ga niet samen buitenspelen met verschillende
groepen.
• Om de beurt de kar opruimen.
• De ruimtes goed luchten/ventileren.
• Einde van de dag flessen en speentje die gebruikt zijn uitkoken en oppervlakten waar veel
handen komen schoonmaken.
• Zorg dat kinderen na 17.00 uur niet meer hoeven te slapen (waar mogelijk) en haal de
kinderen om 16.45 uit bed, zodat je groep klaar is als de eerste collega weer naar huis gaat.
• Het wisselen van de handdoeken rond 13.00 uur van blauw naar rood is nu nòg belangrijker.
Denk hieraan en wijs elkaar erop als het niet gebeurt.
• De schriftjes gebruiken om belangrijke onderdelen van de overdracht vast in te schrijven. Als
de fysieke overdracht van het kind dan kort en bondig gehouden wordt, hebben ouders wel
alle informatie die ze nodig hebben.
Neem te allen tijde de richtlijnen van het RIVM in acht:
1. Hoest en nies in de elleboog.
2. Gebruik papieren doekjes om snottebellen af te vegen en gooi deze gelijk weg, was daarna je
handen.
3. HOUD 1,5 METER AFSTAND. Van zowel ouders als collega's. Hiermee waarborg je niet alleen
je eigen gezondheid en die van de mensen in je omgeving en je gezin, maar straal je ook uit
naar ouders dat je het corona virus serieus neemt. Dit is echt essentieel! Help elkaar
herinneren.
4. Was regelmatig je handen en voor de eetmomenten minimaal 20 seconden.
5. Schud geen handen.
6. Laat kinderen die regelmatig hoesten, niezen of neusverkouden zijn ophalen.
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7. Vermijd het Openbaar Vervoer, indien mogelijk.

Gezondheidsregels versoepeld
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.

Buitenspelen
Om te voorkomen dat er met meerdere groepen tegelijk buiten gespeeld wordt, hier een voorbeeld
van een buitenspeelrooster:
9.30 – 10.15 Babygroep (voorplein)
Baby’s die 2x slapen kunnen tussen 9.00 en 9.30 een fruithap eten en naar bed gebracht
worden. Daarna kan met de wat grotere baby’s even buiten gespeeld worden. Deze kinderen
kunnen na het buiten spelen fruit eten (dit is dan ietsje later dan ze gewend zijn)
10.30 – 11.45 Peutergroep (achterplein)
10.30 – 11.45 VMM (voorplein)
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15.00 – 16.00 babygroep (voorplein)
Baby’s die 2x slapen, liggen weer op bed, na dit speelmoment kan het laatste eetmoment
nog plaatsvinden
16.30 – 18.30 Peutergroep (voorplein)
16.30 – 18.30 VMN (achterplein)
Bij de VMN komt als het lukt een tijdelijke bel voor de nooddeur waar ouders naar binnen
moeten. In dit rooster spelen de VMNers en peuters afwisselend voor en achter, als er liever
met dezelfde groep steeds op hetzelfde plein wordt gespeeld kan dat natuurlijk ook. Dat
moet dan onderling afgesproken worden.

Pauzes
Om te voorkomen dat er meerdere pm’ers dicht op elkaar in het pauzehok zitten, is een aanpassing
van de pauzetijden vereist. De pauzes zijn nu als volgt:
Pauzes vroege dienst:
13.00-13.30 babygroep
13.30-14.00 peutergroep
14.00-14.30 vmn
Pauzes late dienst:
14.30-15.00 peutergroep
15.00-15.30 babygroep
15.30-16.00 vmn
Pm’ers van de peutergroep hebben zo allebei pauze gehouden voor de kinderen weer uit bed komen
en VMN heeft nu eerst tijd om de kinderen te wisselen die slapen, voor de 2e pauze begint.
Waarschijnlijk gaan in de zomerperiode de pm’ers ook wel even naar buiten in hun pauze en is een
aangepast schema niet nodig. Op regenachtige dagen is het echter wel verstandig de pauzes te
scheiden, omdat er ook nog andere collega’s door het pauzehok moeten kunnen lopen om
bijvoorbeeld in de keuken iets te pakken of flesjes te maken voor de VMN. Als er dan al 2 leidsters
pauze houden, wordt dit te druk.
Daarom wordt alle dagen dit schema aangehouden (dus ook in de zomerperiode) om onduidelijkheid
te voorkomen. Ook omdat de GG&GD wil dat we de pauzes houden zoals we ze beschreven hebben.

Testen op corona
Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht of gastouder) valt onder één van de
cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:
Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met corona-gerelateerde klachten zich laten testen. Het gaat
om (milde) klachten als:
• hoesten;
• neusverkoudheid;
• loopneus;
• niezen;
• keelpijn;
• hoesten;
• verhoging of koorts;
• plotseling verlies van reuk of smaak.
Voor het maken hoef je niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing. Je kunt sinds 1
juni rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Zie voor meer informatie
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
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Totdat de uitslag van de test bekend is, moet je thuis blijven. Indien de test negatief is, kan je weer
aan het werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen. Als de test positief is, je ten
minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg
zijn, mag je weer aan het werk.
In het geval dat je (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend arts) besluit om niet getest te
worden, mag je weer aan het werk als je tenminste 24 uur klachtenvrij bent

Hoe te handelen bij gezondheidsklachten
Als iemand in je huishouden verkoudheidsklachten en koorts (38°C of hoger) en/of
benauwdheidsklachten heeft, moet jij ook thuisblijven. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur
geen klachten heeft, mag je weer naar het werk.
Als iemand in het huishouden getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet ook jij
thuisblijven, wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie
voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
Pm’ers die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken
op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op Madelief. Dit
gebeurt in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar.
Pm’ers met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen niet worden verplicht te werken op de
groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. Ook dit
gebeurt in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
Personeelsleden die zwanger zijn werken vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) niet meer op de
groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. Dit
gebeurt in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar.
Dit protocol is gebaseerd op het protocol Heropening Kinderopvang, dat is opgesteld door de
Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK,
Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met het ministerie van SZW, en op het protocol
Kinderopvang.
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