Protocol heropening locaties SPL/SJWB vanaf 11 mei 2020
Vanaf 11 mei 2020 zijn alle kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) (hierna aangeduid met:
ouders) weer welkom in de kinderopvang. Op onze peuterspeelzalen en
peuteropvanglocaties zijn alle kinderen weer welkom op de afgesproken dagen. Op onze
buitenschoolse opvang locaties zijn de kinderen welkom op een aangepaste manier. Wij
kijken er enorm naar uit om de kinderen en ouders weer te mogen begroeten. Wij blijven
noodopvang bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen.
Wij willen de kinderen een warm welkom geven, maar ook op een veilige en verantwoorde
manier. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het
is daarom voor kinderen niet nodig om 1,5 meter afstand te houden onderling en ten
opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Volwassenen op onze locaties zullen
zich wel aan bepaalde richtlijnen moeten houden. In dit protocol wordt ingegaan op
praktische aspecten en maatregelen rondom de heropening tijdens de coronacrisis.
Uitgangspunten

Algemene RIVM richtlijn
Veiligheidsrisico’s
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De nieuwe richtlijn van het RIVM is het uitgangspunt.
Het protocol is geldig vanaf 11 mei 2020. Indien de richtlijn
van het RIVM wijzigt, wordt het protocol herzien.
• In de eerste week na de heropening wordt het protocol
geëvalueerd met de medewerkers. Indien nodig wordt het
protocol herzien.
• Het protocol wordt gecommuniceerd met medewerkers, de
ondernemingsraad, de oudercommissie en
ouders/verzorgers.
• Op de buitenschoolse opvang worden de maatregelen ook
met de kinderen besproken.
• Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen spelenderwijs leren
omgaan met maatregelen, zoals handen goed leren
wassen en hoesten in de elleboog.
• In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals
opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD-GHOR NL
is er een coulancerichtlijn1 opgesteld voor overmacht
situaties als gevolg van corona.
• De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage van ouders tot de
maximum uurprijs ook na 11 mei vergoeden aan ouders. De
vergoeding geldt zolang de gedeeltelijke openstelling van
basisscholen en buitenschoolse opvang voortduurt. Ouders
die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, worden
door de gemeente gecompenseerd voor de eigen bijdrage,
en ontvangen geen factuur van SPL.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand
bewaard te worden.
• Tussen medewerkers en kinderen ouder dan 4 jaar moet
zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
• Tussen medewerkers onderling moet altijd 1,5 meter afstand
•
•

https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200313-bericht-houders-coulance-ivm-corona.pdf
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bewaard worden.
Tussen medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter afstand
bewaard worden.
• Indien een locatie meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld
corona) heeft, wordt door SPL/SJWB een melding gedaan bij
de GGD.
• Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis:
o Neusverkoudheid
o Hoesten
o Moeilijk ademen/benauwdheid
• Kinderen met koorts boven 38°C blijven thuis.
• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur
geen klachten meer hebben.
• Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven
38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook
thuis.
• 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 tot die
persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 dagen extra
thuisblijven.
• Bij koorts (vanaf 38°C) blijft iedereen in het huishouden thuis.
• Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de
GGD met toestemming van ouders.
• Medewerkers hebben een signalerende rol op
bovengenoemde klachten. Wordt één van bovenstaande
klachten gesignaleerd (ook bij twijfel), wordt de ouder
verzocht om het kind z.s.m. op te halen om mogelijke
verspreiding te voorkomen. Er wordt van ouders verwacht
dat zij hier op korte termijn gehoor aan geven.
Werken in de kinderopvang valt onder één van de cruciale
beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het
RIVM:
• Medewerkers met luchtwegklachten en/of koorts boven
38°C blijven thuis en worden getest op COVID-19. Als zij 24
uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer
aan het werk.
• Medewerkers worden getest conform de zorgaanpak.
• Medewerkers die in een risicogroep vallen (conform de RIVM
lijst2 ), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep
en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit
huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in
overleg met de teamleider. De teamleider neemt indien
nodig contact op met de afdeling HR en/of de bedrijfsarts.
• Medewerkers met gezinsleden die in een risicogroep vallen
(conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te
werken op de groep en gaan in overleg andere
•

Thuisblijfregels –
gezondheid kinderen

Thuisblijfregels –
gezondheid personeel
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Aanvullende
(hygiëne)maatregelen

werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie.
De werknemer gaat hierover in overleg met de teamleider.
De teamleider neemt indien nodig contact op met de
afdeling HR en/of de bedrijfsarts.
De medewerkers zijn gewend om te werken volgens
(bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM 2.
Aanvullende maatregelen:
• Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent
en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.
• Medewerkers en kinderen wassen direct bij aankomst de
handen met water en zeep.
• Op iedere locatie en in iedere groep zijn papieren
handdoekjes en zeep aanwezig.
• Hoest en nies in binnenkant van de elleboog.
• Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
• Pedagogisch medewerkers maken de plekken die vaak
aangeraakt worden (denk aan deurklinken, spoelknop van
het toilet, kranen) dagelijks meerdere keren schoon met
reguliere schoonmaakmiddelen.
• Medewerkers ventileren de groepsruimte goed.
Extra toelichting:
• Op voorhand desinfecteren (bijvoorbeeld van het
aankleedkussen) is niet nodig. Het gebruik van
desinfectiemiddelen mag alleen gebruikt worden na
overleg met de GGD als er een ziekte heerst. Indien een
locatie meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona)
heeft, wordt dit door de pedagogisch medewerker in
overleg met de teamleider gemeld bij de GGD. De GGD
geeft verder advies over de te nemen maatregelen.
• Het is niet nodig om handschoenen te gebruiken bij het
verschonen. De bestaande werkwijze voldoet: Na elke
verschoning handen wassen met water en zeep OF
desinfecteren (indien handen wassen niet mogelijk is), en het
aankleedkussen schoonmaken met allesreiniger.
• Het is niet nodig om speelgoed vaker te reinigen. De huidige
werkwijze voldoet.
• Het is niet nodig om de (kinder)toiletten te voorzien van
deksels. In hoeverre in ontlasting nog virus zit wat
ziekmakend is, kan nog niet gezegd worden. Er zijn andere
transmissie wegen en maatregelen die meer aandacht
behoeven, zoals hoest- niesdiscipline, handhygiëne bij
medewerkers en kinderen, schoonmaak en afstand houden
van elkaar.

2

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
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Het is niet nodig om extra maatregelen te nemen omtrent
eet- en drinkmomenten. De bestaande werkwijze voldoet.
• Het is niet nodig om de werkzaamheden of de frequentie
van de werkzaamheden van de huishoudelijk medewerkers
te wijzigen. De huidige werkwijze voldoet.
Probeer het gebruik van OV zoveel mogelijk te mijden.
• De reguliere openings- en inlooptijden worden gehanteerd,
tenzij de praktijk andere tijden vereist. Indien dit het geval is,
worden nadere afspraken gemaakt met de desbetreffende
locatie. Ouders worden op de hoogte gebracht van
eventuele wijzigingen.
• Kinderen worden door één ouder gebracht en gehaald.
• We willen ouders vragen bij het halen en brengen de
onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren. Volg de
instructies van de medewerkers.
• Ouders en kinderen worden buiten bij het hek opgewacht
door één van de medewerkers. Wanneer dit in de praktijk
niet lukt, worden nadere afspraken gemaakt met de
desbetreffende locatie. Ouders worden op de hoogte
gebracht van eventuele wijzigingen.
• Er vindt een warme, maar korte overdracht van het kind
plaats, met in achtneming van de 1,5 meter afstand.
• Informatie over een kind kan bijvoorbeeld via de e-mail of
telefonisch plaatsvinden.
• De kinderen worden onder begeleiding van de medewerker
gefaseerd (per 4 kinderen en m.b.v. het evacuatiekoord)
naar binnen gebracht, waar de andere medewerker de
kinderen opvangt.
• Op deze manier, maar dan in omgekeerde volgorde, vindt
ook het haalmoment plaats.
• Oudercontact vindt plaats na groepstijd, 1 op 1 en met in
achtneming van de 1,5 meter afstand.
• Het contact tussen kinderen uit verschillende groepen wordt
beperkt.
• Kinderen zijn alleen welkom op de dagen dat zij fysiek naar
school gaan.
• Kinderen worden door één volwassene gebracht en
gehaald.
• We willen ouders vragen bij het halen en brengen de
onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren. Volg de
instructies van de medewerkers.
• De overdracht vindt plaats bij het hek; de ouder blijft buiten
het schoolplein.
• Er vindt een warme, maar korte overdracht van het kind
plaats, met in achtneming van de 1,5 meter afstand.
• Informatie over een kind kan bijvoorbeeld via de e-mail of
telefonisch plaatsvinden.
• De medewerkers verzamelen de kinderen die gebruik
•

Vervoer
Peuterspeelzaal
Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
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maken van de opvang na schooltijd buiten op het plein.
Op deze manier, maar dan in omgekeerde volgorde, vindt
ook het haalmoment plaats.
• Oudercontact vindt plaats na groepstijd, 1 op 1 en met in
achtneming van de 1,5 meter afstand.
• Het contact tussen kinderen uit verschillende groepen wordt
beperkt.
• Ouders worden op de hoogte gebracht van eventuele
aanvullende maatregelen op een locatie.
De noodopvang voor de cruciale beroepsgroepen blijft
bestaan, mits een kind geen ziekteverschijnselen vertoont. Het
bieden van noodopvang stemmen wij af met de gemeente en
mogelijk met andere opvanglocaties.
Ouders die gebruik willen maken van de noodopvang, kunnen
contact opnemen met de klantenservice via 088-3043043 of
klantenservice@splopvang.nl.
Kinderen hebben straks weer tijd nodig om te wennen op de
groep. Vooral de jongere kinderen en de kinderen die voor de
sluiting net gestart waren, zullen moeite hebben met wennen. In
overleg met de oudercommissie en onze medewerkers werken
wij nog aan een plan van instroming.
Wij zullen nieuwe ouders, zodra er meer duidelijk is, benaderen
voor het maken van nieuwe afspraken omtrent de instroming
van hun kind op de groep. Wij vragen ouders ons hierover niet
zelf te bellen.
•

Noodopvang

Start nieuwe kinderen
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