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Inleiding. 

In dit beleidsplan gaan wij in op praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne in 
ons kindercentrum tijdens COVID-19.  

Op De Berendijk vormen veiligheid, geborgenheid en ritme belangrijke voorwaarden. 
Een kind voelt zich veilig en geborgen als het kan rekenen op onze zorg en aandacht. 
De pm’ers zullen er alles aan doen om die veiligheid en geborgenheid te waarborgen. 
Het verzorgen van een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving is voor ons allemaal 
naast de maatregelen die wij moeten treffen vanwege COVID-19 erg belangrijk.  

 

Update maatregelen per 9 juli 2021 zijn geel gearceerd.  

Maatregelen afwijkend van RIVM richtlijnen zijn rood gearceerd 

 

Algemene opmerkingen. 

- Tussen pedagogisch medewerkers onderling en tussen ouders moet altijd 1,5 
met afstand bewaard worden. 

- Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene 
gebracht en gehaald. Informatie over een kind kan via mail of telefoon worden 
gedeeld.  

- De looproutes en pick up points tijdens brengen en halen blijven van kracht. 

- Het dringende advies om gebruik te maken van mondmaskers is per 26-6-2021 
komen te vervallen. De houder kan zelf bepalen of het wenselijk is dat ouders en 
externen mondmaskers dragen wanneer zij de locatie betreden. Op De Berendijk 
blijven de pm’ers en ouders/verzorgers tijdens breng- en haal momenten 
mondmaskers dragen. 

- Er wordt gewerkt volgens de bestaande strikte richtlijnen van het RIVM. 

- Wij werken met de beslisboom voor 0 jaar t/m groep 8 om helder te krijgen of 
een kind kan blijven/mag komen of opgehaald moet worden/thuis moet blijven. 
Zie bijlage 1 achterin dit beleidsplan.  

- Bij onduidelijkheid beslist directie. 

 

Goedgekeurd door RIVM.  

De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de 
beslisboom gecontroleerd en akkoord bevonden. 
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Algemene richtlijnen en maatregelen contact en hygiëne. 

Hieronder de maatregelen die vanuit het RIVM gesteld zijn, aangevuld met de richtlijnen 
van kindercentrum De Berendijk.   

 

- Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

- Tussen pm’ers onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 

- Tussen pm’ers en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.  

- Tussen ouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.  

- Tussen pm’ers en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te 
nemen.  

- Tijdens breng- en haalmomenten dragen ouders/verzorgers en pm’ers een 
mondmasker. Op de groep dragen de pm’ers geen mondmasker.  

- Wij schudden geen handen. 

- Iedereen wast zijn/haar handen volgens de richtlijnen met water en zeep. 

- Als een kind veel de handen in de mond heeft extra handen wassen.  

- Wij gebruiken papieren handdoekjes. 

- Op iedere groep zijn water, zeep en papieren handdoekjes aanwezig.  

- Hotspots (kranen, deurklinken, lichtknopjes, trapleuningen, klapdeur etc) worden 
meerdere malen per dag gereinigd; 7.30, 9.30 en 18.00. De aftekenlijst hiervoor 
ligt bij de overloop map in de keuken en wordt per moment door een pm’er 
afgetekend. Zie contactpuntenschoonmaakschema. De groepen verzorgen zelf 
tussendoor de contactpunten in eigen lokaal en op eigen stukje gang.   

- Hoesten en niezen in de elleboog.  

- Pm’ers dragen de zorg over de handhygiëne van de kinderen.  

- Pm’ers werken volgens het schoonmaakprotocol.  

- Let op hygiëne van speelgoed en bedjes. Reinig speelgoed wat in de mond 
gestopt kan worden dagelijks, volgens het schoonmaakprotocol.  

- Koek, snoep en fruit uitdelen, kinderen niet zelf laten pakken uit de bakken.  

- Geen zelfgemaakte traktaties. Alleen voorverpakt. 

 

Binnenmilieu groepsruimtes en tijdens vervoer.  

- Goed ventileren. In de ochtend worden bij binnenkomst direct alle ramen en 
deuren open gezet.  

- Lucht groepsruimtes en bso bussen regelmatig en voor start van de dag of voor 
gebruik. Doe dit niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn, maar 
voor aankomst/gebruik of tijdens buiten spelen. Luchten doe je door alles 

gedurende 10/15 minuten tegen elkaar open te zetten.  
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Algemene maatregelen voor alle leeftijden. 

- Bij 3 of meer ziektegevallen (met ziektebeeld corona) moet De Berendijk dit 
melden aan de GGD. 

- In geval van een positieve besmetting onder pm’ers of kinderen moet De 
Berendijk dit melden aan de GGD.  

- De Berendijk verzoekt ouders/verzorgers bij een positief getest persoon in de 
thuissituatie of op school dit aan ons door te geven.  

- Voor ouders/verzorgers/kinderen die terugkeren uit een verblijf in het buitenland 
kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine 
nodig of verplicht is , zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl  

 

Wij verzoeken ouders/verzorgers om na terugkomst uit oranje/rood gebied eerst 
contact op te nemen met de directie voor zij hun kinderen komen brengen in verband 
met de voortgang van De Berendijk en het welzijn van de medewerkers en kinderen.  

 

Locatie specifiek plan/aanvullende maatregelen bso. 

- Om de veiligheid, geborgenheid en het vertrouwde gevoel van de kinderen te 
waarborgen vangen wij de kinderen op hun eigen groep op met vaste pm’ers.  

- Bij binnenkomst doen de pm’ers een gezondheidscheck op COVID gerelateerde 
klachten bij de kinderen, waarbij ook hun temperatuur wordt opgemeten door 
middel van infrarood thermometer.  

- Bij binnenkomst, voor het eten, na toiletbezoek en na buiten spelen worden de 
handen gewassen.  

 

Maatregelen en thuisblijfregels kinderen. 

De Berendijk past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. 

In afwijking van de regels van het RIVM, wanneer je als ouder/verzorger of ander 
gezinslid je bij COVID-19 klachten laat testen, kunnen de kind(eren) totdat de negatieve 
uitslag bekend is niet naar De Berendijk komen.  

Wanneer een broer/zus (van het kind op de kinderopvang) van de basisschoolleeftijd in 
quarantaine moet dan mag het kind van de kinderopvang niet naar De Berendijk 
komen.  

Het thuisblijf- en testbeleid is voor alle kinderen van 0-12 jaar gelijkgetrokken. Het 
zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ zoals dat gold voor kinderen van 0-4 jaar, geldt vanaf 
heden voor alle kinderen van 0-12 jaar. Dit betekent dat: 
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1. Kinderen van 0-12 jaar mogen wel naar de opvang:  
• met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);  
• als ze af en toe hoesten;  
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of 
benauwdheid;  
• bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de 
eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde 
SARS-CoV-2-4 infectie. Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking herinfectie 
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen  
 
Kinderen mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van deze 
klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in 
afwachting zijn van het testresultaat. 
 

Kinderen moeten thuisblijven als zij:  

• worden getest; het kind blijft thuis totdat de uitslag bekend is.                                  
• een huisgenoot met Covid-19 hebben.                                                                     
Een kind met een huisgenoot met Covid-19 moet:    

• In quarantaine van 10 dagen na het laatste contactmoment met de 
besmettelijke persoon                                                                                                                                                     
• Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine)               
• Testen bij klachten                                                                                                    
• Z.sm. testen 

• een nauw contact zijn van iemand met COVID-19.                                                
Een kind dat een nauw contact is van iemand met Covid-19 moet: 

• In quarantaine van 10 dagen na het laatste contactmoment met de 
besmettelijke persoon               
• Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine)     
• Testen bij klachten 

• een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland, zie: 
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl 

Een immuun contact is als een kind minder dan 6 maanden geleden een bevestigde 
SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt wordt als immuun beschouwd. Zij hoeven niet 
in quarantaine. Wel geldt het advies om te testen bij klachten en om te testen op dag 5 
indien zij een huisgenoot hebben met COVID-19. 

 

Het testen van kinderen.  

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het 
coronavirus, bellen naar het landelijke nummer 0800-1202 om een afspraak te maken 
voor een test bij de GGD. 
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Sinds 1 december 2020 kunnen ook mensen die geen klachten hebben zich tijdens hun 
quarantaine vanaf dag 5 laten testen. 

 
 
Contact GGD Kennemerland 
Heeft u als kinderopvangorganisatie nog vragen over het testen van kinderen, dan kunt 
u contact 
opnemen met de afdeling Infectieziektebestrijding van GGD Kennemerland: IZB@vrk.nl 
Voor vragen over de hygiëne en de richtlijnen hierbij, kunt u contact opnemen met: 
THZorg@vrk.nl 

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.  

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen 0-12 jaar in ieder geval dringend 
geadviseerd: 

• Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of 
hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in 
principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.   

• Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen 
met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.   

• Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 
1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.        

• Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een nauw contact of een 
overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) 
van iemand die Covid-19 heeft.            

• De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een 
uitbraakonderzoek. 

Als een kind niet getest wordt: Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts 
heeft en/of benauwd is en/of hoest , en dat niet is getest, mag weer naar de 
kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van 
aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 7 
dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt  

*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn) en af en toe hoesten.  

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een 
professional wordt afgenomen. Een zelftest bij klachten is géén vervanging van een 
professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Een positieve zelftest moet 
daarom altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test 
bij de GGD. 

Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 

 

Besmetting op locatie.  
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Als er sprake is van een besmetting van een kind of pm’er ontstaat er een risico op 
besmetting van de contacten van deze persoon. Hierdoor ontstaat het risico dat grote 
groepen kinderen en de pm’ers bij 1 positieve test in quarantaine moeten. Hierdoor 
bestaat het risico dat De Berendijk genoodzaakt is een hele groep tijdelijk te sluiten. 
Voor de groep in quarantaine zal dan ook geen noodopvang plaats kunnen vinden.  

- In het geval van een positieve besmetting onder pm’ers of kinderen wordt het 
scholenteam van de GGD geïnformeerd. 

- GGD voert bron en contactonderzoek uit zowel buiten als binnen het 
kindercentrum.   

- De Berendijk registreert de groepsindeling en presentie van elke groep.  

- Bij een besmetting op locatie zal De Berendijk contact opnemen met de GGD 
voor een stappenplan voor besmettingen en uitbraken op het kindercentrum. Zie 
https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen 

 

Thuisblijfregels pm’ers. 

Werken in de kinderopvang valt onder een van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden 
de volgende richtlijnen van het RIVM; 

- Iedereen in Nederland met corona gerelateerde klachten kan zich laten testen. 
Het gaat om (milde) klachten als: 

• Hoesten 
• Neusverkoudheid 
• Loopneus 
• Niezen 
• Keelpijn 
• Hoesten 
• Verhoging of koorts (vanaf 38 graden) 
• Plotseling verlies van reuk of smaak  

- Er is geen doorverwijzing van huisarts nodig, een afspraak maken kan 
rechtstreeks bij de GGD.  

- Voorrang bij teststraat GGD: Medewerkers in de kinderopvang (pedagogisch 
medewerkers en gastouders) kunnen met ingang van 8 februari met voorrang 
getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een 
voorrangsverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD. 
Meer informatie hierover is beschikbaar 
via:https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2021/2/5/medew
erkers-kinderopvang-voorrang-bij-testen-op-corona 

- Tot de uitslag van de test bekend is blijft de pm’er thuis.  
• Indien de test negatief is, kan de pm’er weer aan het werk met 

inachtneming van de algemene hygiënemaatregelen. 
• Indien de test positief is, moet de pm’er ten minste 7 dagen thuis 

blijven. Als daarna de klachten tenminste 24 uur helemaal weg zijn , 
mag de pm’er weer aan het werk.  
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- Pm’ers die zwanger zijn voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) 
werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te 
houden. Denk aan afstand collega’s en ouders.   

Als een personeelslid/gastouder zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en 
positief test, blijft het personeelslid/gastouder in ieder geval tot 5 dagen na testafname 
in isolatie. Afhankelijk van of iemand als immuun wordt beschouwd, gaan ook de 
huisgenoten en nauwe contacten in quarantaine. Als het personeelslid/gastouder na 5 
dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie. Als het personeelslid/gastouder binnen de 
5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie. De niet 
immune huisgenoten moeten thuis in quarantaine tot 10 dagen na het laatste 
risicocontact, maar kunnen zij op dag 5 een test doen en na een negatieve testuitslag 
uit quarantaine. 

Een persoon die immuun is en asymptomatisch, moet 72 uur in isolatie en mag daarna 
weer uit isolatie (tenzij hij klachten ontwikkelt). De huisgenoten en nauwe contacten 
hebben wel de quarantaine van 10 dagen, met de mogelijkheid om dit te verkorten tot 
5 met een test. 

Preventief zelftesten 

Pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen zichzelf (vrijwillig) twee keer per week 
testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Hiervoor 
hebben kinderopvangorganisaties zelftesten ontvangen. Een positieve zelftestuitslag 
moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij 
de GGD.  

 

Brengen en halen kinderdagverblijf. 

Ouders die klachten hebben die passen bij COVID-19, mogen hun kinderen niet zelf 
brengen en halen.  

•  Neusverkoudheid 
• Loopneus 
• Niezen 
• Keelpijn 
• Lichte hoest 
• Verhoging (tot 38 graden) of koorts (boven 38 graden) 
• Plotseling verlies van reuk en smaak  

 

Het brengen en halen van de kinderen willen wij zo soepel en veilig mogelijk laten 
verlopen. Daarom gelden de volgende maatregelen: 

- Als ingang maken wij alleen gebruik van de ingang aan de rechterkant van het 
pand op de parkeerplaats in de Essenlaan. (ingang aapjesgroep) 
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- Bij binnenkomst worden overhoesjes aangetrokken, en handen gereinigd met 
handgel, de pomp hangt links aan de muur of er worden handschoenen 
gedragen .  

- Ouders/verzorgers dragen een mondmasker tijdens brengen en halen.  

- Er wordt gebruik gemaakt van de trap naar boven en via de aangegeven 
looprichting worden kinderen gebracht op de betreffende groep.  

- Wanneer er al andere ouders en kinderen staan,  wachten op 1,5 meter afstand.  

- Per gezin mag slechts één ouder de kinderen brengen of halen. (liefst zoveel 
mogelijk dezelfde ouder) 

- Kinderen van bso leeftijd niet mee nemen bij het halen of brengen van kinderen 
op het kinderdagverblijf.  

- Kinderen worden gebracht tot aan de deur van de groepsruimte en daar neemt 
de pm’er van de groep de zorg van het kind over.  

- De overdracht vindt plaats op 1,5 meter bij de deur van de groep.  

- De handen van de kinderen worden bij binnenkomst op de groep door de pm’er 
gewassen. 

- Na de overdracht verlaat de ouder het pand via de hoofdingang aan de 
Zwanenburgerdijk.  

- Zo min mogelijk kinderwagens in het pand, wanneer het niet anders kan laten 
ouders deze beneden achter. Deze worden met schoongemaakt (handvat) boven 
bij de groep neergezet.  

- Bij het ophalen worden dezelfde ingang en uitgang gebruikt.  

- Ouders/verzorgers volgen ten allen tijde aanwijzingen van de pm’ers op.  

 

Brengen en halen vso en bso. 

Ouders/verzorgers die klachten hebben die passen bij COVID-19, mogen hun kinderen 
niet zelf brengen en halen.  

•  Neusverkoudheid 
• Loopneus 
• Niezen 
• Keelpijn 
• Lichte hoest 
• Verhoging (tot 38 graden) of koorts (boven 38 graden) 
• Plotseling verlies van reuk en smaak  

 

- Bij de vso wordt de ingang gebruikt bij de papegaaiengroep. Bij binnenkomst 
wassen de kinderen direct hun handen. 

- De contactpunten; stuur, deur, gordelsluiting enz. worden voor en na vervoer van 
kinderen gereinigd.  

- Bij tweede rit tussendoor contactpunten schoonmaken met doekjes.  
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- Voor vervoer worden bussen 10/15 minuten gelucht. Alle ramen tegen elkaar 
open.  

- Zorg voor frisse lucht tijdens vervoer van en naar school. 

- Pm’ers dragen tijdens vervoer een mondmasker.  

- Oudere kinderen kunnen op verzoek van ouders/verzorgers tijdens het vervoer 
een mondmasker dragen, ouders/verzorgers kunnen deze meegeven.  

- Kinderen die vanaf school komen op de bso wassen bij binnenkomst eerst hun 
handen.  

- Kinderen worden opgehaald bij de aangegeven buitendeur op de parkeerplaats. 
Bij elke groep staat duidelijk aangegeven bij welke deur kinderen opgehaald 
kunnen worden. 

- De aangegeven ophaalplek wordt afgezet met palen en kettingen, op de grond 
is markering aangegeven om de 1,5 meter afstand te waarborgen.  

- Ouders gaan de bso niet binnen.  

- Er wordt ouders gevraagd tijdens het contactmoment met de pm’er een 
mondmasker te dragen.  

- Wanneer ouders of pm’ers iets willen doorgeven kunnen zij dit telefonisch of via 
mail doen. 

- Ouders volgen ten allen tijde aanwijzingen van de pm’ers op.  

 

Wat wordt er verwacht van de pm’ers. 

- Begeleiding en verzorging van ieder kind.  

- Pm’ers dragen tijdens contactmomenten met ouders/verzorgers een 
mondmasker.  

- Korte maar warme overdrachten, wanneer nodig nemen pm’ers via de telefoon 
contact op met de ouders. 

- Opletten op onderlinge afstand. 

- Kinderen spelen op de eigen buitenspeelplaats. 

- Pm’ers houden zich tijdens het halen van bso kinderen aan de maatregelen die 
de school heeft getroffen.  

- Pm’ers dragen tijdens het halen van bso kinderen een mondmasker in de auto 
en/of bussen. 

- Bso mag gebruik maken van speelveld maar vermijd hierbij contact met anderen.  

- Opletten op zorgvuldig handen wassen, hoest en niesprocedures bij zowel 
pm’ers als kinderen. Altijd handen wassen; bij binnenkomst, na contact kind, na 
toiletbezoek, na verschonen, voor en na bereiding voedsel, na buiten spelen en 
na pauze. 

- Voor wandelen met de bolderwagens geldt; voor en na gebruik schoonmaken en 
vermijd contact met anderen tijdens wandelen.  
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EHBO tijdens COVID-19. 

Fysiek contact bij EHBO: Let op gevaar betekent bij COVID-19 voorkomen zelf besmet 
te raken. Beoordeel of het noodzakelijk is het slachtoffer binnen anderhalve meter te 
benaderen. Is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand en bel indien nodig 112. Is 
het wel noodzakelijk binnen anderhalve meter te komen, beperk je dan tot 
levensreddend handelen. Vooralsnog is niet bewezen dat kinderen COVID-19 
verspreiden, dus bij kinderen kan gewoon hulp verleend worden.  

Beschermende middelen: Draag bij het verlenen van eerste hulp zoveel mogelijk 
handschoenen.  

Beademing tijdens reanimatie:  

- Volwassen slachtoffer zonder duidelijke of bewezen infectie, alleen 
borstcompressies, geen mond-op-mond beademing.  

- Volwassen slachtoffer COVID-19 positief of sterke verdenking, alleen AED, geen 
borstcompressies, geen mond-op-mond beademing.  

- Kinderen kunnen gereanimeerd worden met beademing en borstcompressies.  

Handen wassen voor en na fysiek contact: Zoals standaard binnen EHBO, was wanneer 
mogelijk de handen 20 seconde voor en na fysiek contact.  
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Bijlage 1 beslisboom 0 jaar t/m groep 8 
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