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Inleiding  
 
Vanuit de overheid zijn maatregelen opgesteld om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk 
te voorkomen. Deze maatregelen hebben een grote invloed op het werken binnen de kinderopvang. 
Binnen de kinderopvang worden grote aantallen kinderen bij elkaar opgevangen, zijn meerdere 
volwassenen op een locatie werkzaam en komen ouders de kinderen brengen en halen. Ook is er 
binnen de kinderopvang sprake van werkzaamheden die door externe personen worden uitgevoerd. 
Een verloop van het aantal personen op een locatie is hierdoor groot, waardoor de kans op 
verspreiding van het Coronavirus aanwezig is.   
 
Freekids werkt met een gezondheids- en veiligheidsbeleid om risico’s op gezondheid en veiligheid te 
verkleinen. Dit document beschrijft extra maatregelen over afstand, omgang met ziekteklachten en 
hygiëne. De maatregelen uit beide documenten worden ingezet om het risico op verspreiding van het 
Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Alle medewerkers van Freekids ontvangen het document persoonlijk via de mail, zodat zij op de 
hoogte zijn van de maatregelen en dit kunnen toepassen in hun werk.  
 
Alle ouders, die klant zijn bij Freekids, ontvangen het document persoonlijk per mail, zodat zij op de 
hoogte zijn hoe Freekids uitvoer geeft aan de maatregelen. De ouders worden verzocht de 
maatregelen, die voor hun van toepassing zijn, na te leven.  
 
Het document is na te lezen via de website van Freekids: www.freekids.nl     
 
Per 8 februari 2021 zijn de kinderdagverblijven en de locaties Peuterspelen volledig geopend. Per 19 
april 2021 zijn de locaties buitenschoolse opvang weer volledig geopend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freekids.nl/
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Preventiemedewerker 
 
Met de opening van de opvang per 8 februari heeft de overheid gesteld dat elke organisatie tenminste 
één preventiemedewerker aanstelt die actief bezig is om de gezondheid en veiligheid tijdens het 
werken te bevorderen.  
 
Freekids heeft twee preventiemedewerkers aangesteld die hierin op verschillende gebieden taken 
verrichten.  
 
Stacey Schoolmeester, medewerker HRM.  
De medewerker HRM houdt zich bezig met de opstelling van de Risico Inventarisatie, plan van 
aanpak en evaluatie omtrent arbeidsomstandigheden. Dit doet zij in samenwerking met de directie, 
beleidsmedewerker en de ondernemingsraad. De medewerker HRM onderhoudt  contact met de 
bedrijfsarts.   
 
Linsey Karte, beleidsmedewerker.  
De beleidsmedewerker houdt zich bezig met de opstelling van gezondheids- en veiligheidsbeleid wat 
gericht is op medewerkers en kinderen die worden opgevangen. In samenwerking met de 
Clustermanagers en de Assistent-leidinggevenden ziet zij toe op  

➢ Actueel beleid; 
➢ Implementatie beleid; 
➢ Kennis van medewerkers; 
➢ Uitvoer beleid.  

 
De beschreven maatregelen in dit document zijn onderdeel van het gezondheids- en veiligheidsbeleid 
van Freekids. Beide preventiemedewerkers zijn nauw betrokken bij de opstelling en uitvoer van dit 
beleid.  
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Onderlinge afstand  
 
Binnen de kinderopvang bestaat er veel contact tussen kinderen, pedagogisch medewerkers, ouders 
en andere volwassenen. De maatregelen die Freekids neemt voor het behoud van afstand zijn 
opgesteld vanuit de volgende richtlijnen: 

✓ Bij kinderen tot 13 jaar is het niet nodig om een afstand van anderhalve meter te behouden 
tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassenen; 

✓ Tussen volwassenen wordt altijd een afstand van anderhalve meter gehouden.  
 

Mondkapjes 

Het behoud van afstand wordt gezien als meest effectieve maatregel om de verspreiding van het 
virus te kunnen voorkomen. Het gebruik van mondkapjes wordt bij de werkzaamheden op de groep 
door het RIVM afgeraden.  
Ouders en andere bezoekers dienen een mondkapje te dragen wanneer zij de locatie betreden en het 
niet mogelijk is om afstand te houden. .  
 

Aantal kinderen op locatie 

Elke locatie heeft een verschillend aantal vierkante meters en ruimtes beschikbaar. Vanuit de Wet 
Kinderopvang is voor het aantal kinderen drie en een halve vierkante meter per kind beschikbaar.  
Per locatie is een maximum aantal kinderen geregistreerd wat op een dag opgevangen mag worden. 
Er is door de overheid in de maatregelen voor het Coronavirus geen richtlijn gegeven voor het 
maximum aantal kinderen dat mag worden opgevangen. Dit betekent dat het maximum aantal 
kinderen van registratie en de maximale groepsgrootte uit de basisvoorwaarden van de Wet 
Kinderopvang wordt aangehouden.  
 

Aantal medewerkers op locatie 

Er wordt volgens Beroepskracht Kind Ratio gewerkt.  
Een vast personeelsrooster wordt wekelijks herhaald ingezet. Pedagogisch medewerkers werken 
zoveel mogelijk met dezelfde collega’s.  
 
Pedagogisch medewerkers nemen pauze in de pauzeruimte waar met een minimale afstand van 
anderhalve meter wordt plaatsgenomen.  
 
Stagiaires  
Op een locatie is maximaal één stagiaire per groep aanwezig. De stagiaire is op de hoogte van de 
maatregelen uit dit document en leeft de maatregelen na.  
 

Verzorging kinderen 

Verzorging van kinderen tot 13 jaar kan als gebruikelijk worden uitgevoerd, omdat afstand houden 
tussen kinderen in deze leeftijdsgroep en pedagogisch medewerkers niet nodig is.  
Er is wel extra aandacht voor hygiëne om op een veilige manier te kunnen werken (zie hoofdstuk 
Hygiëne, pagina 14).  
  

Deurbeleid brengen en halen van kinderen 

Kinderen worden bij de opvang gebracht en gehaald door hun ouders. Ouders worden niet toegelaten 
binnen de locaties om zo min mogelijk volwassenen binnen de locatie aanwezig te laten zijn.   
Om er voor te zorgen dat er tussen ouders en pedagogisch medewerkers voldoende afstand kan 
worden gehouden, worden de volgende basismaatregelen toegepast:  
 

✓ Eén ouder brengt en/of haalt het kind. 
De ouder die brengt en/of haalt is klachtenvrij.  
 

✓ Overdracht bij de deur. 
Baby’s en dreumesen worden overgedragen bij de buitendeur van de groepsruimte of bij de voordeur 
van de locatie via een bedje, box, Maxi-Cosi of dergelijke. De ouder legt het kind op de bestemde 
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plaats neer en een pedagogisch medewerker pakt het kind over. Hiermee wordt fysiek contact tussen 
de ouder en de pedagogisch medewerker vermeden en voldoende afstand van elkaar gehouden.  
Peuters worden bij de buitendeur van de groepsruimte of bij de voordeur overgedragen. Een 
pedagogisch medewerker ontvangt het kind dat kan lopen bij de deur. Hiermee wordt fysiek contact 
tussen de ouder en de pedagogisch medewerker vermeden en voldoende afstand van elkaar 
gehouden. 
 
Bij het ophaalmoment wordt het kind op dezelfde manier door de pedagogisch medewerkers 
overgedragen aan de ouder.  
 
Kinderen van de Buitenschoolse Opvang worden bij de voordeur van de locatie overgedragen.  
 
Spullen van kinderen worden overgedragen zonder fysiek contact tussen de ouder en de 
pedagogisch medewerker. Spullen kunnen worden overgedragen via een bak, tafeltje of dergelijke 
dat bij het overdrachtspunt is geplaatst of worden door het kind zelf gedragen.  
 

✓ Er wordt anderhalve meter afstand gehouden tussen volwassenen onderling. 
Pedagogisch medewerkers en ouders houden altijd een afstand van elkaar van minimaal anderhalve 
meter.  
Ouders kunnen op een gelijke tijd bij de opvang aankomen. Onderlinge afstand tussen de ouders 
onderling dient ook behouden te worden. Door verschillende toegangsdeuren te gebruiken wordt voor 
meer verspreiding gezorgd. Wanneer ouders bij eenzelfde toegangsdeur hun kind brengen of halen, 
wordt vorming van een rij met een afstand van minimaal anderhalve meter gevraagd. De afstand 
wordt aangegeven door middel van stickers op de grond.   
 
Elke locatie heeft een andere indeling van toegangsdeuren, looproutes en beschikbare ruimtes. Voor 
elke locatie staan de specifieke afspraken opgenomen in het hoofdstuk ‘Specifieke afspraken per 
locatie’ (pagina 16).   
 

Overdracht informatie aan ouders  

De informatie overdracht van kinderen over het verloop van de dag wordt door de pedagogisch 
medewerkers ingevuld in het systeem Kindplanner. Ouders ontvangen hiermee de informatie digitaal 
via het Ouderportaal. Tijdens het ophaalmoment kan de pedagogisch medewerker de informatie ook 
kort mondeling overdragen.  
 
Oudergesprekken worden fysiek uitgevoerd. De mentor van het kind plant een afspraak om de 
ontwikkeling van het kind te bespreken. Dit wordt met één ouder ingepland en uitgevoerd in een 
ruimte waar met voldoende afstand plaatsgenomen kan worden. Bij het betreden van de locatie 
worden de handen gedesinfecteerd.   
 

Ontvangst nieuwe kinderen en hun ouders 

In de periode van de anderhalve-meter-samenleving worden ook nieuwe kinderen en hun ouders 
ontvangen. Freekids werkt met een wenperiode om het kind te laten wennen, een band op te bouwen 
met de ouders en de emotionele veiligheid van het kind zo goed mogelijk te waarborgen. Door de 
maatregelen die genomen worden voor het behoud van afstand is een andere invulling van de 
wenperiode nodig.  
 
Intakegesprek 
De mentor van het kind plant een afspraak in om het intakeformulier te bespreken en informatie te 
geven. Dit wordt met één ouder ingepland en uitgevoerd in een ruimte waar met voldoende afstand 
plaatsgenomen kan worden. Bij het betreden van de locatie worden de handen gedesinfecteerd.   
 
Tijdens het intakegesprek wordt extra aandacht besteed aan de bespreking van het deurbeleid en 
hoe dat voor het kind en de ouders veilig en vertrouwd kan voelen ondanks de afstand.  
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Rondleiding 
Elke locatie heeft een virtuele rondleiding gemaakt. Deze rondleiding kunnen ouders via de website 
bekijken. 
Wanneer ouders behoefte hebben om de locatie werkelijk te kunnen zien, dan kan een rondleiding 
gepland worden met één ouder. De ouder is klachtenvrij. Bij het betreden van de locatie worden de 
handen gedesinfecteerd. Tijdens de rondleiding blijft de ouder bij de deuropening van de 
groepsruimtes en houdt voldoende afstand van de pedagogisch medewerkers. De rondleiding wordt 
gepland buiten de breng- en haalmomenten.  
 
Kennismaking pedagogisch medewerkers 
Per groep is een document opgesteld waarin een voorstelstukje en een foto van de pedagogisch 
medewerkers staan opgenomen. Dit document wordt naar de ouders verstuurd per mail voordat het 
kind start met wennen.   
 
Wendagen 
Er worden wendagen gepland volgens het pedagogisch beleid.  
Tijdens de wendagen dient het deurbeleid te worden nageleefd om de afstand te behouden. Dit kan 
zorgen voor een overdracht die als moeilijker wordt ervaren door het kind en de ouder. Een langere 
wenperiode is dan misschien nodig, zodat het kind zich emotioneel veilig voelt. Dit zal per kind en 
ouders verschillen. Goed overleg tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders is daarom nodig 
om de wenperiode op een zo prettig mogelijke manier te kunnen laten verlopen. Er wordt door de 
mentor van het kind telefonisch contact opgenomen met de ouders om dit overleg te kunnen voeren.  
 

Vervoer kinderen Buitenschoolse Opvang  

Bij de locaties Buitenschoolse Opvang die binnen een school zijn gevestigd komen kinderen vanaf 
groep 3/4 zelfstandig naar de groepsruimte van Freekids. Kinderen van de kleuterklassen worden 
door een pedagogisch medewerker uit de klassen opgehaald. Zij lopen gezamenlijk naar de 
groepsruimte van Freekids toe.  
 
Bij de locaties Buitenschoolse Opvang die niet binnen een school zijn gevestigd worden kinderen 
door een pedagogisch medewerker van school opgehaald en lopend of per auto naar de opvang 
vervoerd. Op sommige locaties worden kinderen door een taxichauffeur opgehaald en per taxi naar 
de opvang gebracht.  
 
Ophaalpunt 
Elke school heeft een deurbeleid opgesteld. Het ophaalpunt voor de kinderen van de Buitenschoolse 
Opvang is hierin vastgesteld en bekend bij de pedagogisch medewerkers van Freekids.  
 
Lopend 
De kinderen en de pedagogisch medewerker lopen gezamenlijk naar de opvang volgens de 
maatregelen die staan opgenomen in het Gezondheids- en Veiligheidsbeleid.  
 
Auto 
Eén pedagogisch medewerker/chauffeur neemt als bestuurder plaats in de auto. Er zijn nooit meer 
volwassenen aanwezig in de auto. De pedagogisch medewerker/chauffeur draagt in de auto een 
mondkapje.  
 
Taxi  
De taxichauffeur haalt de kinderen op bij het ophaalpunt dat de school heeft vastgesteld.  
De taxichauffeur neemt als bestuurder plaats in de auto. Er zijn nooit meer volwassenen aanwezig in 
de taxi. De taxichauffeur draagt in de taxi een mondkapje.  
De taxichauffeur draagt de kinderen bij de opvang over bij de voordeur van de locatie.  
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Gebruik groepsruimtes locaties 

Kinderdagverblijven  
Kinderen worden opgevangen in de eigen stamgroepruimte. Activiteiten buiten de groep zijn mogelijk 
volgens de beschrijving in het pedagogisch beleidsplan.  
 
Peuterspelen 
Elke locatie Peuterspelen heeft één groepsruimte. Activiteiten buiten de groep zijn mogelijk volgens 
de beschrijving in het pedagogisch beleidsplan.  
 
Buitenschoolse Opvang  
Op de kleine locaties is één groepsruimte beschikbaar. Activiteiten buiten de groep zijn mogelijk 
volgens de beschrijving in het pedagogisch beleidsplan.  
 
Het opendeurenbeleid bij de grote locaties Buitenschoolse Opvang wordt ingezet volgens de 
beschrijving in het pedagogisch beleid.  
 

Gebruik buitenruimtes locaties 

Elke locatie heeft een aangrenzende buitenruimte met voldoende vierkante meters.  
 
Meerdere stam-/basisgroepen kunnen tegelijk op de buitenruimte spelen. De pedagogisch 
medewerkers, die de groepen begeleiden, stellen zich op die wijze op dat zij onderling een afstand 
van minimaal anderhalve meter behouden.  
 

Activiteiten kinderen 

Als meerdere pedagogisch medewerkers een activiteit begeleiden, dan stellen deze zich op die wijze 
op dat zij onderling een afstand van minimaal anderhalve meter behouden.  
 

Bezoek Clustermanager en Pedagogisch Coach op locatie 

De Clustermanagers bezoeken de locaties om zicht te hebben op de uitvoering van de kwaliteit. De 
Pedagogisch Coach bezoekt de locaties om pedagogisch medewerkers te begeleiden in hun 
pedagogisch handelen.  
 
Locatiebezoeken 
Tijdens locatiebezoeken houden de Clustermanagers en de Pedagogisch Coach voldoende afstand 
van de pedagogisch medewerkers en worden de hygiëne-maatregelen toegepast.  
 
Telefonisch consult 
De Clustermanagers en Pedagogisch Coach zijn op hun werkdagen telefonisch bereikbaar voor 
vragen van pedagogisch medewerkers. Ook kunnen vragen per mail worden verstuurd.   
 
Teamoverleg  
De Clustermanager voert een keer per twee maanden een teamoverleg met medewerkers van een 
locatie om mededelingen en beleid te bespreken. Een teamoverleg wordt georganiseerd in een ruimte 
waar voldoende afstand tussen de medewerkers kan worden gehouden. De plaatsing van stoelen 
wordt van tevoren neergezet.  
De Pedagogisch Coach en/of Beleidsmedewerker kunnen aansluiten bij het overleg of er kan 
digitaal/telefonisch contact worden opgenomen om eventuele vragen direct te stellen of uitleg te 
geven.  
 

Bezoek externe personen 

Op locaties en op het kantoor zijn voor de kwaliteit ook werkzaamheden van belang waarbij 
aanwezigheid nodig is van personen die niet in dienst zijn van Freekids. Alle externe personen 
desinfecteren de handen bij het betreden van de locatie.  
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Overleg externe personen 
Overleg met externe personen wordt zoveel mogelijk gevoerd per mail, telefonisch of via een digitaal 
systeem, zoals Teams. Wanneer een fysiek overleg wenselijk is, dan wordt dit gevoerd in een ruimte 
waar met voldoende afstand van elkaar kan worden plaatsgenomen.  
 
Medewerker technische dienst  
Freekids zet een vaste medewerker in voor de kleinere klussen die binnen een locatie uitgevoerd 
moeten worden als reparaties, onderhoud en aan- en afvoer van materialen.  
De medewerker technische dienst leeft de maatregelen uit dit document na tijdens de uitvoer van zijn 
werkzaamheden.  
 
Werkzaamheden door externe bedrijven 
Werkzaamheden die door externe bedrijven worden uitgevoerd worden beoordeeld op noodzaak. 
Wanneer er noodzaak bestaat om de werkzaamheden uit te voeren, dan neemt de Facilitair Manager 
contact op met het betreffende bedrijf om afspraken te maken over maatregelen die genomen worden 
over hygiënisch werken en afstand houden. Waar mogelijk worden de werkzaamheden buiten de 
openingstijden uitgevoerd.  
 
Afleveren goederen 
Het afleveren van goederen, zoals boodschappen, wordt tot de keuken van de locatie gedaan. 
Bezorgers worden niet toegelaten op groepsruimtes. Pedagogisch medewerkers houden voldoende 
afstand van de bezorgers. Goederen worden niet overgepakt van de bezorger.    
 
Peuter Intern begeleiders 
Bij de locaties Peuterspelen kunnen de pedagogisch medewerkers, in overleg met de Pedagogisch 
Coach, contact opnemen met de Peuter Intern begeleider wanneer er zorgen bestaan over een kind.  
Vragen worden telefonisch of per mail voorgelegd. Wanneer een bezoek nodig wordt geacht, dan 
wordt in overleg met de pedagogisch medewerkers en de Pedagogisch Coach gekeken naar een 
passende mogelijkheid. De Peuter Intern begeleider wordt op de hoogte gebracht van de 
maatregelen uit dit document om deze te kunnen naleven bij een noodzakelijk bezoek.   
 
Schoolmedewerkers 
Schoolmedewerkers kunnen de groepsruimtes van Freekids betreden. Zij houden voldoende afstand 
van de medewerkers van Freekids.  
Bij sommige locaties Buitenschoolse Opvang wordt gebruik gemaakt van de aula of klaslokalen van 
de school. Schoolmedewerkers nemen tijdens de werkzaamheden van Freekids plaats in deze ruimte 
met een afstand van minimaal anderhalve meter van de kinderen en de pedagogisch medewerkers.  
Doorloop van de ruimte wordt gedaan met voldoende afstand.  
 
Inspecties brandveiligheid 
Voor de brandveiligheid is maandelijkse controle van de brandmeldinstallaties een wettelijke 
verplichting en moet doorgang krijgen.  
Met het bedrijf dat wordt ingezet voor deze controles zijn afspraken gemaakt over hygiëne en afstand. 
De controleur houdt tijdens zijn werkzaamheden een afstand van minimaal anderhalve meter van 
volwassenen.  
 
Inspecties GGD 
Er wordt op elke locatie jaarlijks een inspectie uitgevoerd. De GGD heeft een eigen beleid opgesteld 
om de inspecties op een veilige en verantwoorde wijze uit te kunnen voeren.  
De toezichthouder wordt door een pedagogisch medewerker bij ontvangst op de hoogte gesteld van 
de maatregelen uit dit document en wordt verzocht deze tijdens de inspectie na te leven.  
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Gebruik werkplek kantoor 

Het kantoor is op die wijze ingericht dat medewerkers met voldoende afstand kunnen werken.  
 
Bureaus 
De bureaus zijn geplaatst met een minimale ruimte van anderhalve meter tussen de zitplaatsen.  
Elke medewerker heeft een eigen werkplek toegewezen gekregen. Er wordt alleen gebruik gemaakt 
van de eigen werkplek.  
 
Balie 
Er is voldoende ruimte achter de balie dat medewerkers een afstand van anderhalve meter kunnen 
houden van personen voor de balie.  
 
Toiletten 
Er zijn drie toiletten aanwezig. De afdeling Frontoffice maakt gebruik van het toilet bij de voordeur. De 
afdeling Financiën maakt gebruik van het linker toilet bij de keuken. De overige afdelingen maken 
gebruik van het rechter toilet bij de keuken. 
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Ziektebeleid symptomen Coronavirus  
 
Pedagogisch medewerkers zijn extra alert op de volgende ziekteverschijnselen: 

➢ Verkoudheid 
➢ Loopneus 
➢ Niezen 
➢ Hoesten 
➢ Keelpijn 
➢ Benauwdheid 
➢ Verhoging/ koorts  
➢ Plotseling verlies van reuk of smaak 

 

Gezondheidscheck 

Elke medewerker doet voor aanvang van zijn werkzaamheden de ‘Gezondheidscheck’ (zie bijlage). 
Als de medewerker een vraag heeft beantwoord waaruit blijkt dat er een risico bestaat, dan gaat de 
medewerker naar huis.  
 
Bezoekers die de locatie betreden vullen bij de ingang het formulier ‘Gezondheidscheck’ (zie bijlage) 
in. Als de bezoeker een vraag beantwoord waaruit blijkt dat er een risico bestaat, dan wordt de 
bezoeker verzocht de locatie te verlaten.  
 

Thuisblijven kinderen 

Kinderen van 0 tot 13 jaar mogen naar de opvang als zij alleen verkoudheidsklachten hebben 
(loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Zie handreiking voor neusverkouden kinderen 
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 
 
Kinderen van 0 tot 13 jaar blijven thuis als:  

✓ het andere klachten heeft die passen bij het Coronavirus: koorts (38 ˚C), benauwdheid, meer 
dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak. Het kind blijft thuis totdat het 
24 uur klachtenvrij is; 

✓ bij een huisgenoot het Coronavirus is vastgesteld; 
✓ het een huisgenoot heeft die naast milde klachten ook koorts heeft en/of benauwd is. 

Iedereen blijft dan thuis totdat de uitslag van de test bekend is. Bij een negatieve uitslag kan 
het kind weer naar de opvang komen;  

✓ het is getest op Corona. Het kind blijft thuis tot de uitslag van de test bekend is. Bij een 
negatieve uitslag mag het kind weer naar de opvang.   

 
Wanneer een kind af en toe hoest of chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en 
dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind in overleg worden opgevangen. Bij twijfel of als de 
klachten toenemen of veranderen, dan blijft het kind thuis tot het klachtenvrij is of het bekende 
klachtenpatroon is teruggekeerd.  
 
De pedagogisch medewerkers gebruiken de beslisboom van Boink om te bepalen of een kind naar de 
opvang kan komen of niet.  
 
Wanneer er gedurende de dag klachten of ziekteverschijnselen worden geconstateerd, dan worden 
ouders ingelicht en verzocht om het kind direct op te halen. Het kind mag pas weer naar de opvang 
komen wanneer het 24 uur klachtenvrij is of als het kind is getest en de uitslag hiervan was negatief.  
 
Quarantaine  
Wanneer bij een huisgenoot het Coronavirus is geconstateerd en deze persoon niet in strikte 
zelfisolatie kan, dan dient het gehele gezin thuis te blijven. Wanneer de huisgenoot 24 uur klachtenvrij 
is, dan blijft het gehele gezin nog 10 dagen in quarantaine. Wanneer het wel mogelijk is dat de 
besmette huisgenoot in strikte zelfisolatie gaat en de overige gezinsleden hebben geen klachten, dan 
kunnen de overige gezinsleden zich vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact laten testen. Als de 
testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/uitslag-test
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Alertheid op klachten is dan wel belangrijk en wanneer er toch meer klachten ontstaan is opnieuw 
testen van belang.  

 
Als is gebleken dat een kind in nauw contact is geweest met iemand die het Coronavirus heeft, dan 
dient het kind in quarantaine te gaan. Vanaf de 5e dag na het laatste contact met de besmette 
persoon kan het kind worden getest. Bij een negatieve uitslag hoeft de quarantaineperiode van 10 
dagen niet afgemaakt te worden. Alertheid op klachten is dan wel belangrijk en wanneer er toch meer 
klachten ontstaan is opnieuw testen van belang.  
 
Als een kind minder dan 6 maanden geleden een bevestigde Corona-infectie heeft doorgemaakt, 
wordt het kind beschouwd als immuun en hoeft het kind niet in quarantaine. Het advies blijft om te 
testen bij klachten en om te testen op dag 5 indien een huisgenoot besmet is met het Coronavirus.  
 
Wanneer het gezin terugkeert uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, dan geldt 
het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het 
reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Vanaf de 5e dag van de 
quarantaineperiode kan het gezin worden getest. Bij een negatieve uitslag hoeft de 
quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.  
Ouders mogen hun kinderen tijdens de quarantaineperiode niet zelf naar de opvang brengen of van 
de opvang ophalen. Voor actuele reisinformatie zie QuarantaineCheck: 
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl. 
 
Testen kinderen  
Iedereen kan zich bij klachten laten testen op het Coronavirus. Ook kinderen kunnen op verzoek van 
ouders getest worden. Hiervoor kunnen ouders contact opnemen met de GGD.  
Het wordt dringend geadviseerd om kinderen te testen als het naast verkoudheidsklachten ook koorts 
en/of benauwdheid heeft, als het kind klachten krijgt na contact met iemand waarbij het Coronavirus 
is vastgesteld of als dit vanuit bron- en contactonderzoek gewenst is.   
 

Thuisblijven medewerkers 

Een medewerker die verkoudheidsklachten, koorts (boven de 38˚C) en/of benauwdheidsklachten 
heeft blijft thuis en wordt verzocht zich te laten testen op het Coronavirus. De medewerker kan 
werken als de testuitslag negatief is en verder niet ziek is. Als de testuitslag positief is, dan blijft de 
medewerker ten minste 7 dagen thuis. De medewerker kan weer werken als deze 24 uur klachtenvrij 
is.  
 
Immuun 
Bij het bron- en contactonderzoek (BCO) van de GGD wordt een persoon als immuun (zie bijlage 
Stroomschema immuniteit) voor het Coronavirus beschouwd als deze:  

✓ 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond OF  
✓ 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte Corona-

infectie OF 
✓ Het Coronavirus heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.  

 
Quarantaine 
Wanneer binnen het huishouden van een medewerker iemand naast milde coronaklachten ook koorts 
(boven de 38 ˚C en/of benauwdheidsklachten heeft, dan blijft de medewerker thuis. De medewerker 
kan werken wanneer de huisgenoot geen Coronavirus blijkt te hebben of als iedereen binnen het 
huishouden 24 uur klachtenvrij is.  
Als een huisgenoot het Coronavirus blijkt te hebben, dan blijft de medewerker thuis. Wanneer het 
mogelijk is dat de besmette huisgenoot in strikte zelfisolatie gaat en de medewerker heeft zelf geen 
klachten, dan kan de medewerker zich vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact met de besmette 
huisgenoot laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen 
niet afgemaakt te worden. Alertheid op klachten is dan wel belangrijk en wanneer er toch meer 
klachten ontstaan is opnieuw testen van belang.  

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl
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Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, dan moet de medewerker in quarantaine blijven tot en met 10 
dagen nadat de huisgenoot met het Coronavirus uit isolatie mag.  
 
Als is gebleken dat de medewerker in contact is geweest met een besmette persoon, dan gaat de 
medewerker in quarantaine. De medewerker kan zich laten testen vanaf de 5e dag na het laatste 
risicocontact met de besmette persoon. Als de testuitslag negatief is, dan kan de medewerker weer 
aan het werk.  
 
Een medewerker die als immuun wordt beschouwt en klachtenvrij is, hoeft niet in quarantaine bij de 
besmetting van een huisgenoot of na ander nauw contact met een besmette persoon. De adviezen 
van de GGD over de te nemen maatregelen blijven hierin wel altijd leidend. Er wordt geadviseerd om 
5 dagen na het laatste contact te testen.  
 
Als een medewerker zich zonder klachten laat testen en een positieve uitslag heeft, blijft de 
medewerker tot 5 dagen na de testafname in quarantaine. Een medewerker die immuun is en 
asymptomatisch, moet 72 uur in isolatie en mag daarna weer uit quarantaine, tenzij er klachten 
worden ontwikkeld in deze periode.  
 
Medewerkers die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rode risicokleur dienen bij 
thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Vanaf de 5e dag van de quarantaineperiode kan de 
medewerker worden getest. Bij een negatieve uitslag hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet 
afgemaakt te worden. Voor actuele reisinformatie zie QuarantaineCheck: 
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl.  
 
Testen medewerkers  
Als een medewerker klachten heeft die passen bij het Coronavirus of bij de gezondheidscheck een 
vraag heeft beantwoord waaruit blijkt dat er een risico bestaat, dan wordt de medewerker verzocht 
zich te laten testen. De medewerker kan hiervoor rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD.  
De medewerker heeft hierover contact met de afdeling HRM. Totdat de uitslag van de test bekend is 
blijft de medewerker thuis.  
 
Medewerkers kunnen zichzelf twee keer per week preventief testen met een zelftest. De zelftesten 
zijn door de overheid beschikbaar gesteld en uitgereikt aan alle medewerkers. Wanneer er vanuit een 
zelftest een positieve uitslag komt, dan wordt de medewerker verzocht zich bij de GGD te laten 
testen.  
 
Inzet medewerkers risicogroep 
Medewerkers die binnen de risicogroep vallen worden niet verplicht om op de groep te werken. In 
overleg worden de werkzaamheden bepaald.  
Onder de risicogroep vallen personen: 

✓ Personen ouder dan 70 jaar; 
✓ Personen vanaf 18 jaar met:  

➢ Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die 
vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn; 

➢ Chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een 
cardioloog zijn; 

➢ Diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire 
complicaties; 

➢ Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 
➢ Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na 

orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) 
asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen 
waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na 
chemotherapieën/of bestraling bij kankerpatiënten;  

➢ Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal <200/mm3; 
➢ Ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C; 
➢ Morbide obesitas (BMI>40). 

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl
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(Bron: https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers)  
 
Inzet zwangere medewerkers  
Medewerkers die 28 of meer weken zwanger zijn voeren alleen werkzaamheden uit waarbij 
anderhalve meter afstand kan worden gehouden van kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen. In 
overleg worden de werkzaamheden bepaald.  
 

Melding GGD 

Wanneer bij een kind dat wordt opgevangen bij Freekids of bij een medewerker van Freekids het 
Coronavirus is vastgesteld, dan wordt hier melding van gedaan bij de GGD. Het ‘Stappenplan 
besmetting Coronavirus’ (zie bijlage) wordt ingezet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
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Hygiëne 

 
Handhygiëne 

Er is op elke locatie bij de ingang desinfecterende hand-gel aanwezig. Elke volwassene, die de 
locatie betreedt, maakt bij binnenkomst zijn handen hiermee schoon.  
 
Er wordt extra handhygiëne toegepast bij kinderen en pedagogisch medewerkers door het regelmatig 
wassen van de handen. Handen worden 20 seconden lang gewassen met water en zeep  

➢ bij aankomst op de opvang; 
➢ na elk toiletgebruik;  
➢ na hoesten/niezen en neus snuiten; 
➢ voor en na het eten; 
➢ na het naar buiten gaan.  

De handen worden gedroogd met een papieren doekje.  
 
Pedagogisch medewerkers schudden geen handen met andere volwassenen.  
 
Pedagogisch medewerkers zitten niet met de handen aan het eigen gezicht.  
Kinderen boven de vier jaar worden door de pedagogisch medewerkers geattendeerd niet aan hun 
gezicht te zitten.  
 
Tijdens eetmomenten maken kinderen en pedagogisch medewerkers altijd gebruik van een eigen 
bord, beker en bestek.  
 

Schoonmaak  

De standaard richtlijnen van het Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor schoonmaak 
worden nageleefd. Deze standaard richtlijnen zijn weergegeven in tabellen (zie bijlage). De 
schoonmaaklijsten die Freekids heeft opgesteld binnen het Gezondheids- en Veiligheidsbeleid zijn 
hierop afgestemd.    
Er wordt extra aandacht besteed aan het reinigen van speelgoed, beddengoed en hotspots.  
 
Speelgoed 
Speelgoed wordt dagelijks gereinigd.  
Speelgoed dat in de mond wordt gestopt wordt direct na gebruik gereinigd.  
 
Beddengoed  
Voor elk kind wordt eigen beddengoed gebruikt.  
Na gebruik wordt het beddengoed verschoond en gewassen.  
 
Hotspots  
Hotspots worden meerdere keren per dag gereinigd. 

Deuren Allesreiniger 

Deurklinken Allesreiniger 

Toiletbrillen Allesreiniger 

Kranen Allesreiniger 

Lichtschakelaars Allesreiniger 

Armleuningen stoelen/tafels Allesreiniger 

Afvalbakken Allesreiniger 

Tablet/computer  Detol spray/doekje 

Telefoon Detol spray/doekje 

Babyfoon  Detol spray/doekje 

Auto in gebruik voor vervoer: deurklinken, stuur, 
versnellingspook, e.d.  

Allesreiniger 

Bij verdenking van besmetting van het Coronavirus, maar ook bij andere virussen worden speelgoed 
en hotspots gedesinfecteerd.  
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Paraplu’s 
Bij de deuren waar de ouders hun kind brengen en halen zijn paraplu’s aanwezig. Deze kunnen 
worden aangeboden aan de ouders wanneer het regent en zij zelf geen eigen paraplu mee hebben.  
De paraplu’s staan binnen. Pedagogisch medewerkers desinfecteren de paraplu’s voordat zij deze 
aan een ouder aanbieden. Na gebruik worden de paraplu’s opnieuw gedesinfecteerd.  
 
Kantoor  
Op het kantoor wordt ook extra aandacht besteed aan de hygiëne.  
Na toiletgebruik maakt ieder de toiletbril en kraan schoon met een allesreiniger.   
Apparaten als het koffiezetapparaat, franceer-apparaat en kopieermachine worden door ieder na het 
gebruik gereinigd met een reinigingsdoekje.  
De medewerkers pakken hun eigen koffie/thee en borden/beker/glas/bestek.  
De medewerkers plaatsen hun eigen bord en beker/glas in de vaatwasser. Degene die de vaatwasser 
sluit, aanzet of uitruimt reinigt de buitenkant met een allesreiniger.  
De medewerkers maken alleen gebruik van de eigen werkplek en apparatuur.  
 

Ventilatie 

Tijdens de opvangtijd wordt er voldoende geventileerd door ramen op een kier te zetten en/of  
ventilatieroosters open te zetten en/of het mechanische ventilatiesysteem aan te zetten.  
 
Ruimtes worden extra geventileerd door ramen en deuren 10 á 15 minuten tegenover elkaar te 
openen  

➢ voordat de opvang start; 
➢ tijdens buitenspel; 
➢ tijdens pauzemomenten; 
➢ als er geen personen in de ruimte aanwezig zijn.  
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Specifieke afspraken per locatie  

 

Kinderopvang Assendelft 

Breng- en ophaalpunt ouders 
Alleen de groepen op de begane grond zijn momenteel in gebruik. Hierdoor kunnen ouders hun 
kind(eren) brengen en ophalen bij de buitendeur van de eigen groepsruimte op de buitenruimte. 
Kinderen, die niet kunnen lopen, worden overgedragen via een Maxi-Cosi of kinderwagen.  
 
Wanneer ouders hun kind komen ophalen op het moment dat kinderen buiten spelen, dan wachten 
ouders met voldoende afstand op de buitenruimte. Het kind wordt door een pedagogisch medewerker 
overgedragen op de buitenruimte.  
 
Sanitaire ruimte peuters 
De sanitaire ruimte voor de peuters is gelegen in een smalle gang.  
Eén pedagogisch medewerker gaat met een klein groepje kinderen tegelijk naar de sanitaire ruimte.  
 

Kinderdagverblijf Dotterbloem 

Breng- en ophaalpunt ouders 
Bij de hoofdingang hangt een intercom waarbij ouders kunnen kiezen tussen babygroep, 
dreumesgroep, junior en buitenschoolse opvang. Een pedagogisch medewerker van één van de 
betreffende groepen doet de deur op afstand open voor de ouder. Ouders mogen hun kind(eren) 
brengen tot de deur van de groepsruimte. Binnen dragen ouders een mondkapje en is het 
éénrichtingsverkeer. Bij het verlaten van het pand worden de deuren van de nooduitgang aan de 
zijkanten van het pand gebruikt. Ouders van dreumes 2 en 3 gaan rechts naar buiten. Ouders van de 
babygroep, dreumes 1 en junior 1 en 2 gaan links naar buiten.  
 
Op de babygroep is een verrijdbaar bedje geplaatst waar de kinderen, die niet kunnen lopen, via 
worden overgedragen. Kinderen kunnen ook in de eigen kinderwagen of autostoel worden 
overgedragen zodat fysiek contact tussen volwassenen wordt vermeden. De kinderwagen of 
autostoel wordt vervolgens geplaatst in de buggyberging tot het kind later op de dag weer wordt 
opgehaald.  
 
Wanneer een ouder zijn kind komt ophalen op het moment dat er buiten wordt gespeeld, dan wordt 
het kind overgedragen bij het hek van de buitenruimte.  
 

Kinderdagverblijf Okido 

Breng- en ophaalpunt ouders 
Babygroep:   Hoofdingang locatie.  
Dreumesgroep:  Zijdeur van de groepsruimte. Bereikbaar via de buitenruimte.  
Peutergroep:  Zijdeur van de groepsruimte Dreumesgroep. Bereikbaar via de buitenruimte. 

De pedagogisch medewerker van de Dreumesgroep ontvangt het kind en 
begeleidt het kind naar boven.  

 
Bij de deur van de hoofdingang is een verrijdbaar bedje geplaatst waar de kinderen van de 
babygroep, die niet kunnen lopen, via worden overgedragen.  
 
Wanneer ouders hun kind komen ophalen op het moment dat kinderen buiten spelen, dan wachten 
ouders buiten het hek van de buitenruimte. Het kind wordt door een pedagogisch medewerker 
overgedragen bij het hek.  
 
Gebruik Peutergroep boven – doorloop Dreumesgroep 
Er is doorloop door de Dreumesgroep nodig om de peutergroep boven te bereiken.  
Wanneer de planning het toelaat, dan zullen de Dreumesgroep en de Peutergroep worden 
samengevoegd, zodat gebruik van de peutergroep niet nodig is. Wanneer het kindaantal zo groot is 
dat de Peutergroep nodig is, dan kan niet worden ontkomen aan een doorloop op de Dreumesgroep. 
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De doorloop zal door één pedagogisch medewerker met een klein groepje kinderen tegelijk worden 
gedaan. De pedagogisch medewerkers houden hierbij onderling voldoende afstand.  
 

Kinderdagverblijf de Meander 

Breng- en ophaalpunt ouders 
Ouders kunnen hun kind brengen en halen bij de deur van de groepsruimte op de buitenruimte. 
Bij de deur van de groepsruimte is een verrijdbaar bedje geplaatst waar de kinderen, die niet kunnen 
lopen, via worden overgedragen.  
   
Kinderen kunnen worden gebracht tussen 7.00 – 8.15 uur en tussen 8.30 – 9.30 uur. Dit is wegens de 
inlooptijden van de school, waarbij ouders het schoolplein niet mogen betreden. Tussen 8.15 – 8.30 
uur is hierdoor de buitenruimte van Kinderdagverblijf de Meander onbereikbaar.  
 
Wanneer ouders hun kind komen ophalen op het moment dat kinderen buiten spelen, dan wachten 
ouders buiten het hek van de buitenruimte. Het kind wordt door een pedagogisch medewerker 
overgedragen bij het hek.  
 

Kinderdagverblijf Pieter Post 

Breng- en ophaalpunt ouders 
Babygroep:  Buitendeur van de groepsruimte aan de parkeerplaats.    
Verticaal 1:  Buitendeur van de groepsruimte, te bereiken via de buitenruimte.   
Verticaal 2:  Buitendeur van de groepsruimte, te bereiken via de buitenruimte.  
 
Bij de deuren van de babygroep en de verticale groep 0 tot 4 jaar zijn verrijdbare bedjes geplaatst 
waar de kinderen, die niet kunnen lopen, via worden overgedragen.  
 
Wanneer ouders hun kind komen ophalen op het moment dat kinderen buiten spelen, dan wachten 
ouders buiten het hek van de buitenruimte. Het kind wordt door een pedagogisch medewerker 
overgedragen bij het hek.  
 
Gebruik sanitaire ruimte 
Eén pedagogisch medewerker gaat met een klein groepje kinderen tegelijk naar de sanitaire ruimte.  
 

Kinderdagverblijf de Watermolen 

Breng- en ophaalpunt ouder(s)/verzorger(s) 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) brengen en halen bij de buitendeur van de groepsruimte 
op de buitenruimte. Deze is te bereiken via het hek van de buitenruimte aan de voorkant van de 
locatie.  
 
Bij de deur is een verrijdbaar bedje geplaatst waar de kinderen, die niet kunnen lopen, via worden 
overgedragen. Kinderen kunnen ook worden overgedragen via een Maxi-Cosi of kinderwagen.  
 
Wanneer ouder(s)/verzorger(s) hun kind komen ophalen op het moment dat kinderen buiten spelen, 
dan wachten ouder(s)/verzorger(s) buiten het hek van de buitenruimte, aan de voorkant van de 
locatie. Het kind wordt door een pedagogisch medewerker aan de ouder/verzorger overgedragen bij 
het hek.  
 

Kinderdagverblijf de Werf 

Breng- en ophaalpunt ouders  
Ouders kunnen kun kind(eren) brengen en halen bij de deur richting de hal van de slaapruimtes, op 
de buitenruimte van Kinderdagverblijf de Werf.  
 
Bij deze deur is een verrijdbaar bedje geplaatst waar de kinderen, die niet kunnen lopen, via worden 
overgedragen.  
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Wanneer ouders hun kind komen ophalen op het moment dat kinderen buiten spelen, dan wachten 
ouders buiten het hek van de buitenruimte. Het kind wordt door een pedagogisch medewerker 
overgedragen bij het hek.  
 

Peuterspelen de Delta 

Breng- en ophaalpunt 
De kinderen worden gebracht en gehaald bij de ingang het hek van de buitenruimte van Freekids. Dit 
hek is te bereiken via het hek van het schoolplein tegenover de buitenruimte van Freekids. Dit hek ligt 
tussen de breng- en ophaalpunten van de school in, waardoor geen extra drukte op eenzelfde punt 
met de school ontstaat.   
Tijdens het brengmoment wordt op de buitenruimte speelgoed geplaatst, zodat kinderen kunnen 
spelen en ruimte krijgen om afscheid te nemen van hun ouder.  

 
Brengen    8.15 – 8.30 uur.  
Ophalen Peuterspelen   12.00 – 12.15 uur.  
Ophalen verlengde opvang 13.30 – 13.45 uur.   
 

Peuterspelen Et Buut 

Breng- en ophaalpunt ouders 
Ouders kunnen hun kind(eren) brengen en halen bij het hek van het kleuterplein, op het 
parkeerterrein achter de school.  
De pedagogisch medewerkers ontvangen de kinderen om 8.30 uur bij het hek. 
De pedagogisch medewerkers dragen de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 
12.30 uur over aan de ouders bij het hek. Op woensdag dragen de pedagogisch medewerkers de 
kinderen om 12.20 uur bij het hek over aan de ouders.   
  
Gebruik buitenruimte 
Er wordt gebruik gemaakt van het schoolplein.  
Verschillende groepen van de school en Peuterspelen spelen niet tegelijk buiten.  
 

Peuterspelen ‘t Kogerveld 

Breng- en ophaalpunt ouders 
De ouders kunnen hun kind(eren) brengen en halen bij de ingang op de buitenruimte van 
Peuterspelen Kogerveld.  
 
Brengen  8.30 – 8.45 uur. 
Ophalen  12.15 – 12.30 uur. 
 
Wanneer de kinderen buiten spelen tijdens het ophaalmoment, dan wachten ouders buiten het hek 
van de buitenruimte. Het kind wordt door een pedagogisch medewerker overgedragen bij het hek.  
 

Peuterspelen de Lindenboom 

Breng- en ophaalpunt ouders 
Ouders kunnen hun kind(eren) brengen bij de buitendeur van de groepsruimte op de buitenruimte van 
Peuterspelen. De inlooptijden van de school lopen tot 8.30 uur. Ouders mogen het schoolplein niet 
betreden, waardoor de buitenruimte van Peuterspelen de Lindenboom onbereikbaar is tot 8.30 uur. 
Ouders worden verzocht pas vanaf 8.30 uur het schoolplein te betreden.  
Brengen  8.30 – 8.45 uur 
 
Tijdens het ophaalmoment spelen kinderen op het schoolplein wegens pauzetijden. Ouders van 
Peuterspelen kunnen hierdoor het schoolplein niet betreden. De pedagogisch medewerkers dragen 
de kinderen om 12.30 uur over bij het hek van het schoolplein.  
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Peuterspelen de Meander 

Breng- en ophaalpunt ouders 
De ouders kunnen hun kind(eren) brengen en halen bij de ingang van het hek van de buitenruimte 
van Peuterspelen de Meander.  
 
Openingstijd 
De inlooptijden van de school lopen tot 8.30 uur. Ouders mogen het schoolplein niet betreden, 
waardoor de buitenruimte van Peuterspelen de Meander onbereikbaar is tot 8.30 uur.  
Brengen  8.30 – 8.45 uur 
Ophalen  12.15 – 12.30 uur 

 

Peuterspelen het Palet 

Breng- en ophaalpunt ouders 
Ouders kunnen hun kind(eren) brengen en halen bij de nooddeur van de groepsruimte, aan de zijkant 
van het gebouw.  
Een pedagogisch medewerker ontvangt de kinderen op het schoolpleintje bij deze deur en begeleidt 
hen naar binnen.  
De ouders kunnen hun kind bij dezelfde deur ophalen.  

 
Wanneer de kinderen buiten spelen tijdens het ophaalmoment, dan wachten ouders buiten het hek 
van het schoolplein. Het kind wordt door een pedagogisch medewerker overgedragen bij het hek.  

 
Gebruik schoolplein 
Peuterspelen het Palet maakt gebruik van het schoolplein. Met de school zijn afspraken gemaakt 
wanneer de groep buiten kan spelen.  
 

Peuterspelen de Pionier 

Breng- en ophaalpunt ouders 
Ouders kunnen hun kind(eren) brengen en halen bij de ingang aan het einde van de gang van de 
kleuterklassen. 
 
Brengen:  8.30 – 8.45 uur. 
Ophalen:  12.30 uur. 
 
Wanneer ouders hun kind komen ophalen op het moment dat kinderen buiten spelen, dan wachten 
ouders buiten het hek van de buitenruimte. Het kind wordt door een pedagogisch medewerker 
overgedragen bij het hek.  
 
Gebruik sanitiaire ruimte 
De sanitaire ruimte is gelegen in een smalle gang.  
Eén pedagogisch medewerker gaat met een klein groepje kinderen tegelijk naar de sanitaire ruimte.  
 

Peuterspelen de Watermolen 

Breng- en ophaalpunt ouders 
De ouders kunnen hun kind(eren) brengen en ophalen bij de buitendeur van de groepsruimte op de 
buitenruimte. Deze is te bereiken via het hek van de buitenruimte aan de voorkant van de locatie.  
 
Gebruik sanitiaire ruimte 
De sanitaire ruimte voor de peuters is gelegen in een smalle gang.  
Eén pedagogisch medewerker gaat met een klein groepje kinderen tegelijk naar de sanitaire ruimte.  
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BSO Assendelft XL 

Brengpunt ouder(s)/verzorger(s) voorschoolse opvang  
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) voor de voorschoolse opvang brengen bij de 
hoofdingang van de locatie.  
 
Breng- en ophaalpunten scholen - Buitenschoolse Opvang 
Bij elke school is een breng- en ophaalpunt vastgesteld waar de pedagogisch medewerker de 
kinderen naar de school kan brengen en van school kan ophalen. Deze punten zijn bekend bij de 
pedagogisch medewerkers.  
 
Ophaalpunt ouder(s)/verzorger(s)  
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen bij de hoofdingang hun kind ophalen.  
Bij de ingang is een pedagogisch medewerker aanwezig die ziet welke ouder/verzorger voor de deur 
aankomt om het kind binnen klaar te maken voor de overdracht.  
 
Spullen van de kinderen 
Alle spullen (jassen en tassen) van de kinderen worden beneden in de hal opgehangen. Dit zorgt er 
voor dat de spullen snel beschikbaar zijn voor de kinderen die worden opgehaald.  
 
Eenrichtingsverkeer binnen de locatie 
Op de eerste verdieping wordt eenrichtingsverkeer aangehouden door de pedagogisch medewerkers 
om onderling voldoende afstand te kunnen houden bij de loop naar de verschillende ruimtes.  
De rechterkant van de trap wordt gebruikt om omhoog te lopen en de linkerkant van de trap om naar 
beneden te gaan. 
Via de balustrade wordt de rechterkant gelopen richting de speelruimte en knutselruimte. Via de 
blokkenkamer en bioscoopzaal wordt terug gelopen naar de trap. 
De richting wordt op de vloer aangegeven.  
 
Gebruik dakterras 
De trap naar het dakterras is smaller dan anderhalve meter. Pedagogisch medewerkers betreden de 
trap een voor een.  
 

BSO de Delta 

Brengpunt ouder(s)verzorger(s) voorschoolse opvang 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) voor de voorschoolse opvang brengen bij de buitendeur 
van de groepsruimte Peuterspelen. 
 
Kinderen kunnen worden gebracht tussen 7.00 – 8.00 uur. Dit is wegens de inlooptijden van de 
school, waarbij ouder(s)/verzorger(s) het schoolplein niet mogen betreden. Tussen 8.00 – 8.45 uur is 
hierdoor de buitenruimte van Peuterspelen de Delta onbereikbaar.  
 
Ophaalpunten school – Buitenschoolse Opvang  
De werkwijze van het ophaalmoment  blijft voor de pedagogisch medewerkers ongewijzigd in de 
ophaalpunten van de school.  
Groepen 1,2 en 3:  kinderen worden verzameld in de aula van de school en lopen gezamenlijk 

naar de groepsruimtes van Freekids.  
Groepen 4 en 5:  Kinderen lopen zelfstandig naar de groepsruimtes Freekids. 
De groepen 6, 7 en 8:  Kinderen worden door een pedagogisch medewerker opgehaald bij het 

ophaalpunt in de school.  
 
De chauffeur, voor vervoer naar Freekids Assendelft, verzamelt de kinderen volgens de werkwijze 
ophaalmoment.  
 
Ophaalpunt voor ouder(s)/verzorger(s) 
De kinderen kunnen worden opgehaald bij de buitendeur van de groepsruimte Peuterspelen. Deze 
deur is te bereiken via het hek van het schoolplein tegenover de buitenruimte van Freekids.  
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Kinderen worden bij de Buitenschoolse Opvang verspreid gehaald wanneer er geen drukte van de 
scholen is, waardoor er voldoende afstand onderling kan worden gehouden bij het hek.  
 
Looproutes  
De sanitaire ruimte is op de gang midden tussen de drie verschillende ruimtes voor de basisgroepen. 
Kinderen vanuit de groepsruimte Peuterspelen bereiken de ruimte vanaf de groepsruimte. De 
kinderen vanuit de groepsruimte BSO bereiken de ruimte via de gang. Vanaf het leerplein is de 
sanitaire ruimte direct door de deur te bereiken.  
 

BSO Et Buut 

Brengpunt ouder(s)/verzorger(s) voorschoolse opvang 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) voor de voorschoolse opvang brengen bij de ingang van 
de buitendeur van de groepsruimte.  
 
Kinderen kunnen worden gebracht tussen 7.00 – 8.00 uur. Dit is wegens de inlooptijden van de 
school, waarbij ouder(s)/verzorger(s) het schoolplein niet mogen betreden. Tussen 8.00 – 8.45 uur is 
hierdoor de buitendeur van de groepsruimte voorschoolse opvang onbereikbaar.  
 
Ophaalpunten school – Buitenschoolse Opvang 
De gebruikelijke ophaalpunten worden ingezet. De kinderen worden door één of twee pedagogisch 
medewerker(s), per ophaalpunt van de school, opgehaald.  
De pedagogisch medewerker loopt gezamenlijk met de kinderen naar de groepsruimte voor opvang.   
 
Ophaalpunt ouder(s)/verzorger(s) 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) ophalen bij de ingang van de buitendeur van de 
groepsruimte. Kinderen worden bij de Buitenschoolse Opvang verspreid gehaald wanneer er geen 
drukte van de scholen is, waardoor er voldoende afstand onderling kan worden gehouden bij de 
buitendeur van de groepsruimte.  
 
Wanneer ouder(s)/verzorger(s) hun kind komen ophalen op het moment dat kinderen buiten spelen, 
dan wachten ouder(s)/verzorger(s) buiten het hek van het schoolplein. Het kind wordt door een 
pedagogisch medewerker overgedragen bij het hek.  
 
Buitenruimte 
Het schoolplein en de speeltuin zijn groots.  
De kinderen van de groepen 4 tot 6 jaar spelen op het schoolplein. 
De groepen 7+ spelen onder begeleiding van pedagogisch medewerkers in de speeltuin.  
 

BSO Kogerveld 

Ophaalpunt school – Buitenschoolse Opvang  
De kinderen van de groepen 1 en 2 worden door een pedagogisch medewerker uit de klassen 
opgehaald en lopen gezamenlijk naar de groepsruimte van Freekids.  
De kinderen komen vanaf groep 3, zoals gebruikelijk, zelf naar de groepsruimte van Freekids.  
 
Ophaalpunt ouder(s)/verzorger(s) 
De ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) ophalen bij de hoofdingang van de school. De 
pedagogisch medewerker begeleidt het kind naar de hoofdingang.  
Kinderen worden bij de Buitenschoolse Opvang verspreid gehaald wanneer er geen drukte van de 
scholen is, waardoor er voldoende afstand onderling kan worden gehouden bij de deur.  
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BSO de Lindenboom 

Brengpunt ouder(s)/verzorger(s) voorschoolse opvang 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) voor de voorschoolse opvang brengen bij de buitendeur 
van de groepsruimte op de buitenruimte van Peuterspelen de Lindenboom. 
Kinderen kunnen worden gebracht tussen 7.30 – 8.15 uur. Dit is wegens de inlooptijden van de 
school, waarbij ouder(s)/verzorger(s) het schoolplein niet mogen betreden. Tussen 8.15 – 8.30 uur is 
hierdoor de buitenruimte van Peuterspelen de Lindenboom onbereikbaar.  
 
Ophaalpunt school – Buitenschoolse Opvang  
De kinderen komen, zoals gebruikelijk zelf naar de groepsruimte van Freekids. De uitloop van de 
school start om 13.50 uur. De pedagogisch medewerker is vanaf 13.50 uur aanwezig en ontvangt de 
kinderen met voldoende afstand bij de deur van de groepsruimte.  
 
Ophaalpunt ouder(s)/verzorger(s) 
De ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) ophalen bij de buitendeur van de groepsruimte op de 
buitenruimte van Peuterspelen de Lindenboom. Kinderen worden bij de Buitenschoolse Opvang 
verspreid gehaald wanneer er geen drukte van de scholen is, waardoor er voldoende afstand 
onderling kan worden gehouden bij het hek.  
 
Wanneer ouder(s)/verzorger(s) hun kind komen ophalen op het moment dat kinderen buiten spelen 
op de buitenruimte, dan wachten ouder(s)/verzorger(s) buiten het hek van het schoolplein. Het kind 
wordt door een pedagogisch medewerker overgedragen bij het hek.  
 

BSO de Meander 

Brengpunt ouder(s)/verzorger(s) voorschoolse opvang 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) voor de voorschoolse opvang brengen bij het hek van 
de buitenruimte van Peuterspelen de Meander. 
 
Kinderen kunnen worden gebracht tussen 7.00 – 8.15 uur. Dit is wegens de inlooptijden van de 
school, waarbij ouder(s)/verzorger(s) het schoolplein niet mogen betreden. Tussen 8.15 – 8.30 uur is 
hierdoor de buitenruimte van Peuterspelen de Meander onbereikbaar.  
Ophaalpunt school – Buitenschoolse Opvang  
De kinderen komen, zoals gebruikelijk zelf naar de groepsruimte van Freekids. De uitloop van de 
school start om 13.50 uur. De pedagogisch medewerker is vanaf 13.50 uur aanwezig en ontvangt de 
kinderen met voldoende afstand bij de deur van de groepsruimte.  
 
Ophaalpunt ouder(s)/verzorger(s) 
De ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) ophalen bij het hek van de buitenruimte van 
Peuterspelen de Meander. Kinderen worden bij de Buitenschoolse Opvang verspreid gehaald 
wanneer er geen drukte van de scholen is, waardoor er voldoende afstand onderling kan worden 
gehouden bij het hek.  
 

BSO de Mei 

Ophaalpunt school – Buitenschoolse Opvang  
De kinderen komen, zoals gebruikelijk zelf naar de groepsruimte van Freekids. De pedagogisch 
medewerker ontvangt de kinderen met voldoende afstand op de groepsruimte.  
 
Ophaalpunt ouder(s)/verzorger(s) 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) ophalen bij de hoofdingang van de locatie. Zij kunnen 
telefonisch doorgeven dat zij bij de ingang wachten. De pedagogisch medewerker begeleidt het kind 
naar de hoofdingang om het over te dragen aan de ouder/verzorger.  
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BSO Outdoor 

Vaccinatielocatie 
Binnen het Topsportcentrum is door de gemeente een vaccinatielocatie opgezet. Hierbij ontstonden 
verschillende risico’s voor de opvang, zoals veel kruisverkeer, onbereikbaarheid van benodigde 
ruimtes en mogelijk voorkomende incidenten bij het vaccineren. Om de risico’s uit te kunnen sluiten is 
een noodvoorziening geplaatst naast de sportvelden waar de opvang wordt geboden.  
 
Ophaalpunten scholen - Buitenschoolse Opvang 
Bij elke school is een ophaalpunt vastgesteld waar de pedagogisch medewerker de kinderen van 
school kan ophalen. Deze punten zijn bekend bij de pedagogisch medewerkers.  

 
Ophaalpunt ouder(s)/verzorger(s) 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen buiten bij de voordeur van de noodvoorziening hun kind ophalen.  
Via de ramen is voor de pedagogisch medewerkers duidelijk zichtbaar welke ouder/verzorger 
aankomt om het kind binnen klaar te maken voor de overdracht. 
 
Activiteiten  
De sportvelden zijn groots en activiteiten zijn gericht op sport en buitenspel. Kinderen kunnen 
gedurende de gehele opvangtijd gebruik maken van de sportvelden. Er wordt zoveel mogelijk buiten 
gespeeld.  
 

BSO de Pionier 

Brengpunt ouder(s)/verzorger(s) voorschoolse opvang 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) voor de voorschoolse opvang brengen bij de 
hoofdingang van de school. De pedagogisch medewerker ontvangt het kind bij de hoofdingang.  
 
Kinderen kunnen worden gebracht tussen 7.00 – 8.00 uur. Dit is om de drukte te vermijden die 
ontstaat door de inlooptijden van de school.   
 
Ophaalpunt school – Buitenschoolse Opvang  
De kinderen komen, zoals gebruikelijk zelf naar de groepsruimte van Freekids. De pedagogisch 
medewerker ontvangt de kinderen met voldoende afstand op de groepsruimte.  
 
Ophaalpunt ouder(s)/verzorger(s) 
De ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) ophalen bij de hoofdingang van de school. De 
pedagogisch medewerker begeleidt het kind naar de hoofdingang.  
Kinderen worden bij de Buitenschoolse Opvang verspreid gehaald wanneer er geen drukte van de 
scholen is, waardoor er voldoende afstand onderling kan worden gehouden bij de deur.  
 

BSO de Watermolen 

Brengpunt ouder(s)/verzorger(s) voorschoolse opvang 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) voor de voorschoolse opvang brengen bij de buitendeur 
van de groepsruimte, te bereiken via het hek van de buitenruimte aan de voorkant van de locatie. 
 
Breng- en ophaalpunt scholen – Buitenschoolse Opvang 
Bij elke school is een breng- en ophaalpunt vastgesteld waar de pedagogisch medewerker de 
kinderen naar de school kan brengen en van school kan ophalen.  
 
Watermolen brengen: 
Groepen 1 en 2 brengen om 8.40 uur bij de hekken van het schoolplein.  
Groepen 3 tot en met 8 brengen om 8.30 uur bij de hekken van het schoolplein.  
Een plattegrond van de verschillende ingangen per groep is beschikbaar op de locatie, zodat de 
pedagogisch medewerker de juiste kinderen bij het juiste hek brengt.  
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Watermolen halen: 
Groepen 1 en 2 uit om 14.20 uur. 
Groepen 3 tot en met 8 uit om 14.30 uur.  
De kinderen worden verzameld op de gebruikelijke verzamelplaats in de aula van de school.   
 
Golfbreker: 
Kinderen kunnen door de pedagogisch medewerker worden gebracht en opgehaald bij de 
gebruikelijke punten.  
 
Ophaalpunt ouder(s)/verzorger(s) 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) ophalen bij de buitendeur van de groepsruimte, te 
bereiken via het hek van de buitenruimte aan de voorkant van de locatie.  
 

BSO de Watermolen Dependance 

Ophaalpunt school – Buitenschoolse Opvang 
Bij de school is een ophaalpunt vastgesteld waar de pedagogisch medewerker de kinderen van 
school verzameld. De kinderen worden ontvangen op de gebruikelijke verzamelplaats in de aula van 
de school.   
 
Groepen 1 en 2 uit om 14.20 uur. 
Groepen 3 tot en met 8 uit om 14.30 uur.  
 
Ophaalpunt ouder(s)/verzorger(s) 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) ophalen bij de voordeur van de locatie. Kinderen 
worden bij de Buitenschoolse Opvang verspreid gehaald wanneer er geen drukte van de scholen is, 
waardoor er voldoende afstand onderling kan worden gehouden bij de voordeur.  
 
Wanneer ouder(s)/verzorger(s) hun kind komen ophalen op het moment dat kinderen buiten spelen, 
dan wachten ouder(s)/verzorger(s) buiten het hek van het schoolplein. Het kind wordt door een 
pedagogisch medewerker overgedragen bij het hek.  
 

BSO de Werf 

Brengpunt ouder(s)/verzorger(s) voorschoolse opvang 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) voor de voorschoolse opvang brengen bij de buitendeur 
van de achterste groepsruimte BSO, te bereiken via de buitenruimte van Kinderdagverblijf de Werf.  
 
Ophaalpunt school – Buitenschoolse Opvang 
De kinderen van de groepen 1 en 2 worden door een pedagogisch medewerker uit de klassen 
opgehaald en lopen gezamenlijk naar de groepsruimte van Freekids.  
De kinderen komen vanaf groep 3, zoals gebruikelijk, zelf naar de groepsruimte van Freekids.  
 
De uitloop van de school start om 13.50 uur. De pedagogisch medewerker is vanaf 13.50 uur 
aanwezig en ontvangt de kinderen bij de groepsruimte van Freekids.  
 
Ophaalpunt ouder(s)/verzorger(s) 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) ophalen bij de buitendeur van de achterste 
groepsruimte BSO, te bereiken via de buitenruimte van Kinderdagverblijf de Werf.  
 
Wanneer ouder(s)/verzorger(s) hun kind komen ophalen op het moment dat kinderen buiten spelen, 
dan wachten ouder(s)/verzorger(s) met voldoende afstand van kinderen, pedagogisch medewerkers 
en andere ouders op het schoolplein. Het kind wordt door een pedagogisch medewerker buiten 
overgedragen.  
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BSO Zaandam XL 

Brengpunt ouder(s)/verzorger(s) voorschoolse opvang 
Ouder(s)/verzorger(s) brengen hun kind(eren) bij de voordeur van de locatie op de begane grond. Bij 
de voordeur hangt een intercom waarop ouders kunnen kiezen voor buitenschoolse opvang. Een 
pedagogisch medewerker opent de deur op afstand en ouders mogen met hun kind de trap op 
omhoog. Ouders dragen binnen een mondkapje. Boven bij de deur wordt het kind overgedragen aan 
de pedagogisch medewerker. Ouders komen niet in de centrale hal en op de groepen. Bij het verlaten 
van het pand wordt de nooduitgang onder de trap gebruikt. 
 
Er zijn maximaal 4 ouders in het trappenhuis van de buitenschoolse opvang om zoveel mogelijk de 
anderhalve meter afstand te kunnen bewaren. Indien er al 3 ouders binnen zijn, geeft de pedagogisch 
medewerker dat aan bij de ouder en wacht deze nog even buiten tot een andere ouder het pand heeft 
verlaten via de nooduitgang onder de trap, naast de voordeur.  
 
Breng- en ophaalpunten scholen – Buitenschoolse opvang 
Bij elke school is een ophaalpunt vastgesteld waar de pedagogisch medewerkers de kinderen naar 
de school kunnen brengen en van de school kunnen ophalen. Deze punten zijn bekend bij de 
pedagogisch medewerkers.  
 
Ophaalpunt ouder(s)/verzorger(s) 
Ouder(s)/verzorger(s) halen hun kind(eren) op bij de voordeur van de locatie op de begane grond.  
Bij de voordeur hangt een intercom waarop ouders kunnen kiezen voor buitenschoolse opvang. Een 
pedagogisch medewerker opent de deur op afstand en ouders halen boven bij de deur hun kind op. 
Ouders dragen binnen een mondkapje en komen niet in de centrale hal en op de groepen. Bij het 
verlaten van het pand wordt de nooduitgang onder de trap gebruikt.  
 
Er zijn maximaal 4 ouders in het trappenhuis van de buitenschoolse opvang om zoveel mogelijk de 
anderhalve meter afstand te kunnen bewaren. Indien er al 3 ouders binnen zijn, geeft de pedagogisch 
medewerker dat aan bij de ouder en wacht deze nog even buiten tot een andere ouder het pand heeft 
verlaten via de nooduitgang onder de trap, naast de voordeur.  
 
Elke pedagogisch medewerker draagt een walkie talkie bij zich om onderling contact met elkaar te 
kunnen hebben waar een kind zich tijdens het ophaalmoment bevindt, zodat de overdracht snel kan 
worden gedaan en ouder/verzorger niet te lang hoeft te wachten.  
 
Wanneer een ouder zijn kind komt ophalen op het moment dat er buiten wordt gespeeld, dan wordt 
het kind overgedragen bij het hek van de buitenruimte.  
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Bijlagen  
 

Gezondheidscheck medewerkers  

 

BESTE COLLEGA 
 

CHECK VOOR AANVANG VAN JOUW WERKZAAMHEDEN 
 

 
1. Had je één of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? 

o Hoesten 
o Verkoudheidsklachten 
o Verhoging of koorts 
o Benauwdheid 
o Reuk- en/of smaakverlies 
o Nee, geen van deze klachten 

 
 

2. Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid? 
o Ja 
o Nee 

 
 

3. Heb je het Coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)? 
o Ja 
o Nee 

 
 

4. Is bij een huisgenoot of nauw contact het Coronavirus vastgesteld?  
o Ja 
o Nee 

 
 

5. Ben je net teruggekomen uit een risicogebied (oranje/rood gebied)?  
o Ja 
o Nee 

 
 

6. Ben je gewaarschuwd door de Coronamelder-app?   
o Ja 
o Nee  

 
 

INDIEN JE 
EEN VAN DE VRAGEN MET EEN ‘JA’ HEBT BEANTWOORD: 

DAN KAN JE HELAAS NIET WERKEN. 
NEEM CONTACT OP MET DE AFDELING HRM. 

 
 

INDIEN JE  
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ALLES MET ‘NEE’ HEBT KUNNEN BEANTWOORDEN: 
WERKSE!  

 
Gezondheidscheck bezoekers 

Locatie:  ……………………………………………………………………… 
 
Datum:   ……………………………………………………………………… 
 
Tijdstip:  ……………………………………………………………………… 
 
 
Naam:   ……………………………………………………………………… 
 
Mailadres: ……………………………………………………………………… 
 
Telefoon: ……………………………………………………………………… 
 
 

7. Had je één of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? 
o Hoesten 
o Verkoudheidsklachten 
o Verhoging of koorts 
o Benauwdheid 
o Reuk- en/of smaakverlies 
o Nee, geen van deze klachten 

 
8. Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid? 

o Ja 
o Nee 

 
9. Heb je het Coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)? 

o Ja 
o Nee 

 
10. Is bij een huisgenoot of nauw contact het Coronavirus vastgesteld?  

o Ja 
o Nee 

 
11. Ben je net teruggekomen uit een risicogebied (oranje/rood gebied)?  

o Ja 
o Nee 

 
12. Ben je gewaarschuwd door de Coronamelder-app?   

o Ja 
o Nee  

 
Bedankt voor het invullen!  
 
Indien je een van de klachten hebt of een van de andere vragen met een ‘Ja’ hebt beantwoord, dan 
word je verzocht de locatie te verlaten.  

➢ Je wordt verzocht een nieuwe afspraak te maken.  
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Stappenplan besmetting Coronavirus 

 

Als blijkt dat een kind, dat bij Freekids wordt opgevangen, of een medewerker het Coronavirus heeft, 
dan is het nodig om ouders, medewerkers en GGD te informeren en maatregelen te treffen om 
verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Freekids volgt dit stappenplan om de procedure 
goed te laten verlopen.  
 

 

 

  

 

 

 

Medewerker meldt de besmetting bij de afdeling HRM 
Contactgegevens 

Naam: Stacey Schoolmeester 
Telefoonnummer: 075-6409223 

 

Afdeling HRM 
➢ Stelt de Clustermanager van de betreffende locatie op de hoogte en brengt de personele inzet in 

kaart om de nauwe contacten te bepalen; 
➢ Stelt de medewerker communicatie op de hoogte om informatie richting ouders en medewerkers te 

versturen. 
➢ Neemt contact op met de GGD afdeling infectiebestrijding om de besmetting te melden. 
➢ Stelt het crisisteam op de hoogte via de app-groep.  

➢ Alle medewerkers die binnen vijf dagen in contact zijn geweest met de besmette persoon worden 
verzocht zich te laten testen. 

➢ Deze medewerkers gaan in quarantaine.  
➢ Op de vijfde dag van de quarantaineperiode laten deze medewerkers zich nogmaals testen.  
➢ De medewerkers brengen de afdeling HRM op de hoogte van de uitslagen.  

 

Crisisteam 
Leden:  

Marissa van der Velde (directie) 
Stacey Schoolmeester (HRM) 

Linsey Karte (Beleidsmedewerker) 
Monique van Dam (Clustermanager betreffende locatie) 

 
➢ Naar aanleiding van de uitslagen neemt het crisisteam contact op met de GGD afdeling 

infectiebestrijding. 
➢ In overleg met de GGD afdeling infectiebestrijding neemt het crisisteam besluiten over te nemen 

maatregelen.  
➢ Stelt de medewerker communicatie op de hoogte van de besluiten om informatie richting ouders en 

medewerkers te versturen.   
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Hygiëne-richtlijnen Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu 

 

Algemeen  
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Opmerkingen 

Afvalbakken  ●  allesreiniger ●     

Deuren  ●  allesreiniger ●     

Deurknoppen ●   allesreiniger ●     

Gordijnen   ● wasmiddel ●    2 x per jaar machinaal 

Lamellen/ jaloezieën   ● allesreiniger ●    4 x per jaar 

Losse aircosystemen   ●  ●    volgens gebruiks-

aanwijzing leverancier 

Plafond   ●  ●    zo nodig stofdraden 

verwijderen 

Ramen   ● allesreiniger ●    4 x per jaar 

Radiatoren   ●  ●    4 x per jaar stofzuigen 

Telefoon  ●  allesreiniger ●     

Vensterbanken  ●  allesreiniger ●     

Ventilatieroosters   ●  ●    2 x per jaar stofzuigen 

of klam vochtige doek 

Vloeren (glad) ●   vloerreiniger ●     

Vloeren (tapijt) ●    ●    stofzuigen 

Wanden tot 1,20 m   ● allesreiniger ●    zo nodig tastvlekken 

verwijderen 

Wanden boven 1,20 m   ●  ●    zo nodig stofdraden 

verwijderen 
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Groepsruimten 
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Opmerkingen 

Binnenkant kasten   ● allesreiniger ●    1 x per jaar 

Binnenkant open 

kasten 

  ● allesreiniger ●    4 x per jaar 

Box   ● allesreiniger ●    maandelijks 

Boxkleed (plastic) ●   allesreiniger ●     

Boxkleed (textiel)  ●  wasmiddel ●    wekelijks machinaal op 

60°C of langste 

programma op 40°C 

Deurmat ●    ●    stofzuigen 

Hoezen om matrassen 

en banken 

  ● wasmiddel ●    maandelijks machinaal 

op 60°C of langste 

programma op 40°C 

Knuffelbeesten   ● wasmiddel ●  ●  maandelijks machinaal 

op 60°C of langste 

programma op 40°C 

Speelgoed baby’s (in 

de mond) 

●   allesreiniger ●     

Speelgoed (niet in de 

mond) 

  ● allesreiniger ●    maandelijks 

Speel-, werkvlakken 

en meubilair 

●   allesreiniger ●     

Thermometer   ● allesreiniger,  

toegelaten middel 

ctgb 

●   ● na gebruik 

Thee-, hand- en 

vaatdoeken 

●   wasmiddel ●    ieder dagdeel vervangen 

Verkleedkleren   ● wasmiddel ●    maandelijks machinaal 

op 60 °C of langste 

programma op 40 °C 

Verschoonhoek ●   allesreiniger ●    zie ook paragraaf 3.4 

Watertafel   ●  ●  ●  na gebruik 

Zand/watertafel   ●  ●    4 x per jaar verversen 

 

  



 
Omgang anderhalve-meter-samenleving 

 
 
 

32 
22 juli 2021 

 

 

 

Keuken 
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Opmerkingen 

Aanrecht / spoelbak / 

kranen 

●   allesreiniger ●  ●   

Afvalbak (buitenzijde) ●   allesreiniger ●    dagelijks afvalzak 

vervangen 

Afvalbak (binnenzijde)   ● allesreiniger ●    4 x per jaar 

Afzuigkap    ● afwasmiddel ●    volgens gebruiks-

aanwijzing leverancier 

Broodtrommel   ●  ●  ●  maandelijks 

Filter vaatwasser   ●  ●    2 x per jaar vervangen 

Fornuis ●   allesreiniger ●     

Keukenmaterialen ●   afwasmiddel ●    na gebruik 

Koelkast   ● allesreiniger ●  ●  1 x per 2 weken 

Magnetron / oven ●   allesreiniger ●    na gebruik 

Snijplank ●   afwasmiddel ●    afwasmachine of hand-

matig met water van 

60 °C 

Thee-, hand- en 

vaatdoeken 

●   wasmiddel ●    ieder dagdeel vervangen 

Slaapkamer 
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Opmerkingen 

Bedjes   ● allesreiniger ●    maandelijks 

Beddengoed 

persoonsgebonden! 

 ●  wasmiddel ●    machinaal, bij zichtbaar 

vuil direct 

Beddengoed niet 

persoonsgebonden 

●   wasmiddel ●    machinaal na iedere 

wisseling bed 

Dekbedden/dekens   ● wasmiddel ●  ●  maandelijks machinaal 

op 60 °C of langste 

programma op 40 °C 
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Sanitair 
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Opmerkingen 

Deurklinken / 

handgrepen / 

lichtschakelaars 

●   allesreiniger ●     

Douche / bad ●   allesreiniger ●    na gebruik 

Houder toiletpapier ●   allesreiniger ●     

Potjes ●   allesreiniger ●    na gebruik 

Toiletwanden ●   allesreiniger ●     

Toiletvloeren ●   vloerreiniger ●     

Toiletten ●   sanitair reiniger ●    na ieder dagdeel 

Wastafels / kranen ●   allesreiniger ●     

Buitenruimte 
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Opmerkingen 

Afvalbakken   ● allesreiniger ●    zo nodig 

Buitenspeelgoed   ● allesreiniger ●    zo nodig 

Zand in de zandbak   ●  ●    zie ook paragraaf 8.1 

Schoonmaakmaterialen 
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Opmerkingen 

Doekjes / mop ●   wasmiddel ●     

Emmers ●   allesreiniger ●     

Stofzuiger   ●  ●     

Werkkast   ● allesreiniger ●    na ieder dagdeel 
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Stroomschema Immuniteit 

 

 

Flowchart 'Bepaling immuniteitsstatus' 

  

volledig gevaccineerd = ofwel 2 prikken van AstraZeneca, Pfizer Moderna ofwel 1 prik van Janssen 

 


