
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE ANDERHALVE METER MAATSCHAPPIJ 
HOE STARTEN WE ONDERWIJS EN OPVANG WEER OP? 
Versie 13-08-2020 

Uitgangspunt: Het kabinet heeft aangekondigd dat basisscholen en BSO’s vanaf 8 juni volledig 

opengaan, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair 

onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is.  

 

• Op welke wijze stellen wij ons kindcentrum weer op een verantwoorde manier open om voor 
ouders de mogelijkheid te scheppen om weer buitenshuis aan het werk te gaan 

 

 

 

 

 

 

De kindcentra starten weer op  

Dit is het plan van aanpak vanuit de 

afdeling Kwaliteit van Blosse en KC 

Sint Jan voor een fijne start van 

opvang en onderwijs vanaf 8 mei 

2020.  

De richtlijnen vanuit de 

Rijksoverheid zijn hierin leidend. 
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1. Algemene veiligheidsvoorschriften  
• Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
• Tussen personeelsleden en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.  
• Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact 

voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  
• Ouder(s)/verzorger(s) mogen, met inachtneming van  1,5 meter afstand, tijdens het openen en 

sluiten  weer op het schoolplein. We verzoeken de ouders van kinderen uit groep 5 t/m 8 de 
kinderen zelfstandig naar school te laten gaan. 
Op deze wijze kunnen we de 1,5 meter afstand in stand houden. 

• Ouder(s)/verzorger(s) mogen op afspraak weer in school, echter niet tijdens het openen en 
sluiten van de school. En met inachtneming van 1,5 meter afstand. 

• Het kindcentrum zorgt ervoor dat kinderen vaak hun handen wassen.  
• Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde unit.  
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
• Scholen en opvangorganisaties melden zich bij de GGD wanneer sprake is van 3 of meer kinderen 

met ziekteverschijnselen per groep. 
• Vergadering medewerkers met 1,5 meter afstand, buiten of via videobellen. 

• Airco en frisse scholen: In de media wordt veel gesproken over airco’s en frisse scholen. De 
mensen van het servicekantoor gaan dit tot in de details uitzoeken om zeker te weten dat al onze 
installaties in de goede stand staan en juist geprogrammeerd zijn. Hier hebben we nog even wat 
tijd voor nodig. Hier komen we volgende week op terug. 
 

2.  Ouders/volwassenen in het kindcentrum 

• Ouders mogen in principe weer in het kindcentrum komen. Bij de start en sluiten mogen de 
ouders niet naar binnen, omdat het dan niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. 

• Indien een ouderavond, oudergesprekken, of iets dergelijks georganiseerd wordt, dan kunnen er 
zoveel mensen naar binnen als mogelijk is bij een afstand van 1,5 meter onderling.    Aanwezigen 
beantwoorden vooraf een aantal triagevragen. De vraag die eraan toegevoegd wordt is:  bent u 
in de afgelopen twee weken in een land geweest waar code oranje/rood gold? (In dat geval zijn 
deze ouders niet welkom in de locatie.)  

• KC Sint Jan zorgt voor registratie van alle volwassen aanwezigen in de locatie: de aanwezigen 
laten hun persoonlijke gegevens achter voor het geval er een coronabesmetting in de locatie 
wordt geconstateerd. In geval en een besmetting moeten we twee dagen terug kunnen kijken. 
De gegevens worden voor geen ander doeleinde gebruikt. Dit wordt in elk geval tot de 
herfstvakantie aangehouden. 

• Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij 
thuiskomst 14 dagen in quarantaine. De quarantaineregels gelden niet voor kinderen tot en met 
12 jaar die klachtenvrij zijn. Ouders mogen in deze periode dus ook niet de kinderen zelf halen en 
brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. 

 
2. Openingstijden onderwijs 
• KC Sint Jan houdt tenminste tot de herfstvakantie het continurooster aan om de leerlingen 

tussen de middag op school te houden om zo het aantal haal en breng bewegingen te beperken. 
Dit in verband met de kwetsbaarheid en veiligheid van personeel. 
 

 
Voor het onderwijs betekent dit: 

• Wij houden het continurooster tot de herfstvakantie (oktober 2020) aan om bewegingsverkeer 
op en rond school te beperken. 
 

https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers
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De schooltijden  

 Groep 1-4 Groep 5-8 

Maandag 8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur 

Dinsdag  8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur 

 8.30-12.15 uur 8.30-12.15 uur 

Donderdag 8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur 

Vrijdag 8.30-12.00 uur 8.30-14.30 uur 

 
Vrijwilligers zijn bereid om tijdens de lunchpauze van 11.30-13.00 uur toezicht te houden op het 
plein. Dit op geheel vrijwillige basis, TSO gelden hoeven daar niet voor aangesproken te worden. 
Op dit moment hebben we nog onvoldoende vrijwilligers om de pauze op te lossen. 
 

 
3. Thuisblijfregels kinderen 
We passen de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen toe:  
Op de website van Blosse en op de site van KC Sint Jan staat de beslisboom, deze wordt gebruikt om 
te bepalen of kinderen thuis moeten blijven of niet. 
 
Chronische klachten:  
Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening 
(zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar opvang en onderwijs. Bij verandering van het 
klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon blijft 
het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. 
 
Bij twijfel over de klachten kun je de aan de GGD verbonden jeugdarts inschakelen. Deze kan dan de 
situatie van het individuele kind, in overleg met ouders, kindcentrum en eventueel de huisarts of 
behandelend arts beoordelen. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden 
om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen. 
 
Bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan er 
overwogen worden een test uit te voeren. 

 
Testbeleid kinderen:  
• Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 

ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.  

• Kinderen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).  

• Kinderen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend 
arts). 
 
 

4. Lesaanbod en studiedagen  
• Het lesaanbod gaat op de wijze zoals voor de Covid-19 uitbraak. 

• Studiedagen kunnen doorgaan (uiteraard mits men zich houdt aan de adviezen van het RIVM). 

• Cito-toetsen voor thuiszitters: cito toetsen mag je niet thuis laten afnemen! Dus naar school 

laten komen in afzonderlijke ruimte of later laten maken. Of eventueel onder toezicht via Teams.  

 
 

5. Groepsactiviteiten en uitjes  
Onderwijs 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
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• Schoolkamp in september 
• De PO Raad geeft nog steeds aan terughoudend te zijn met kampen in september. Voor het 

kamp van groep 8 is gekeken naar de landelijke richtlijnen en de risico’s. Het kamp is zo 
georganiseerd dat volledig rekening gehouden wordt met de geldende richtlijnen van het RIVM.  
Daarom is in samenspraak met de MR besloten dat het kamp doorgang kan vinden 

• In het protocol van de PO-raad worden geadviseerd ook zeer terughoudend te zijn met 

groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen, musicals en excursies.  Vooralsnog kunnen de 

schoolreisjes niet binnen de geldende richtlijnen georganiseerd worden, daarom gaan de  

schoolreisjes voor de andere groepen (nog) niet door. 

• De musical wordt in de school opgevoerd voor de andere kinderen en teamleden van de school. 
Het wordt indien mogelijk uitgezonden met live-stream en zoals gebruikelijk opgenomen zodat 
de ouders de musical thuis kunnen bekijken. 

• Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor leerlingen 
in het primair onderwijs is toegestaan. 
 

 

Opvang  

• Kinderen mogen weer gemengd worden met andere groepen tijdens de opvang en BSO-uren,  

• Alleen uitstapjes in de buurt  

• Waar mogelijk dezelfde pm’ers op dezelfde kinderen. Zo blijf je ook de vaste gezichten 
waarborgen. 

• Sporten mag buiten en bij slecht weer in de gymzaal. 

• Kinderen mogen net als voor de coronacrisis, vervoerd worden in een auto of busje. Wel moet de 

bestuurder zoveel mogelijk afstand proberen te houden van de kinderen, en 1,5 meter afstand 

houden van andere volwassenen. 

• Wat de opvang betreft is het toegestaan in de zomerperiode groepen van verschillende locaties 
samen te voegen in verband met een beperkte bezetting. We gaan weer regulier open en 
hanteren weer de gebruikelijke afspraken. 
 

 
6. Eten en drinken  
 
 
Eten en drinken 

• Ouders is gevraagd om eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' 
(geen lastige bekers, maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit, geen plakkerige koekjes). 

• bestek en servies moet direct na gebruik in de vaatwasser op 80 ° C worden gewassen of zo heet 
mogelijk met de hand. 

• Traktaties  bij voorkeur voorverpakt. 

• Eten mag niet met elkaar gedeeld worden.  
 
Opvang 

• Kinderen blijven zoveel mogelijk de hele dag binnen en buiten met dezelfde groep kinderen en 
de volwassene(n)  

• Geen grote samenkomsten met alle kinderen van de locatie 

• Vergadering medewerkers met 1,5 meter afstand, buiten of via videobellen 
 
Eten en drinken 
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• Er wordt speciale aandacht besteed aan de hygiëne bij het bereiden van voedsel bij de opvang. 

• Bestek en servies moet direct na gebruik in de vaatwasser op 80 ° C worden gewassen. 

• Indien dit niet haalbaar is vanwege een dan onbezette groep, wordt bestek en servies direct na 
gebruik in een heet sopje gewassen. Dit mag op de groep. 

• Het eten mag niet gedeeld worden, er mag geen buffet zijn. 

• Geen eten en servies/bekers/bestek met elkaar delen.  

• Traktaties bij voorkeur voorverpakt. 
 
 
7. Gym 
De gymlessen mogen buiten en binnen worden gegeven. Richtinggevend daarbij zijn de kerndoelen, 
leerlijnen, het vakwerkplan en de reguliere veiligheidsvoorschriften. In de eerste weken wordt er 
buiten gymles gegeven, zodra de sporthal geopend is gaan we naar binnen. 
 
Kleding 
Wij verzoeken ouders te zorgen voor kleding die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en kan 
worden 'vastgemaakt' (knopen van broeken, klittenband e.d.). 
 
8. Inzet van personeel, stagiaires en vrijwilligers 
Wij gaan in kaart brengen wie er ingezet kunnen worden op de locatie.  
 
Thuisblijfregels medewerkers 
We passen de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen toe 
• Personeel met symptomen van hoesten en/of neusverkouden en/of benauwdheid en/of tijdelijk 

minder ruiken en proeven en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en kunnen getest 
worden op COVID-19.   

• Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.  
• Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van 

algemene hygiënemaatregelen.  
• Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als 

daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het 
werk.  

• In het geval dat een medewerker (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend arts) besluit om 
niet getest te worden, mag de medewerker weer aan het werk als zij tenminste 24 uur 
klachtenvrij is.  

 
In protocol onderwijs staat:  
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.  
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer 

naar school.  
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve 

uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 
extra dagen thuisblijven. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis   

 
 

• Onze stagiaires zijn welkom en mogen worden ingezet indien zij niet bij een risicogroep horen of 
een andere reden aangeven niet te kunnen werken. 

• De flexpool- en invalkrachten worden ingezet. 

• Om de gezondheid van de personeelsleden te waarborgen volgen wij de regels van het RIVM. 

• Kwetsbare personeelsleden nemen contact op met directie wat betreft hun inzetbaarheid. 
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Er zijn diverse groepen medewerkers: 
a) Medewerkers die behoren tot de risicogroep. -> Deze medewerkers gaan in overleg over hun 

inzet voor de groep met de leidinggevende.  
b) Wat zwangere medewerkers betreft volgen wij de adviezen vanuit het RIVM. Bestuur geeft aan 

om na 28 weken in overleg met de zwangere ander passend werk aan te bieden. Het is 
vervolgens aan de persoon zelf om aan het werk te gaan met een groep kinderen. Dit gebeurt 
dan op eigen risico. 

c) Medewerkers met huisgenoten die tot een risicogroep behoren, gaan in overleg met hun 
leidinggevende over mogelijke inzet.  

d) Medewerkers die niet tot de risicogroep behoren, maar angst hebben om voor de groep te gaan 
staan -> In principe moeten deze mensen aan het werk. Voelt het niet veilig, dan wordt in overleg 
met directie naar oplossingen gezocht. 

e) Medewerkers die ziek zijn of klachten hebben -> volg de richtlijnen van het RIVM 
f) Medewerkers die meteen aan de slag willen en kunnen.  
 
 
Blosse-beleid  
Wat is het beleid als leerkrachten die in de risicogroep vallen en zelf niet ziek zijn, maar doordat zij 
niet inzetbaar zijn voor de groep, niet aan het werk kunnen en er geen flexpooler beschikbaar is? 
Dan gaat de groep naar huis. Als er niemand beschikbaar is en de kinderen dan naar huis zijn, is wel 
thuisonderwijs beschikbaar. Dit is ons regulier beleid waarbij de school die kinderen die echt niet 
naar huis kunnen wel op school worden opgevangen. Wel is thuisonderwijs voor de thuiszittende 
kinderen mogelijk en kan dit mogelijk door de risicogroepleden worden ingevuld. Maakt een school 
een andere afweging, door bijv. inzet van andere leerkracht dan is dit voor eigen kosten. 
 
Vrijwilligers 
(Vaste) vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de school uitvoeren en hiervoor 
bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding ontvangen, kunnen weer aanwezig zijn op school.  Op hen 
zijn dezelfde regels van toepassing als op het personeel.  
 
Zorgverlening 
Zorgverlening door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp kan weer worden opgestart.  

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


Pagina 8 van 12 

 

9. In- en uitgaan van het pand en looproutes   
 

• Alle kinderen gebruiken de hoofdingang. 

• Ouders mogen niet mee het pand in.  

• Met ouders van startende kleuters spreken we nader af wat haalbaar en in het belang van hun 
kind is.  

• Ouders van groep 1 tot en met 4 mogen weer op het plein.  

• De leerlingen van groep 5 tot en met 8 komen zelfstandig naar school. Buiten een straal van 1 km 
op de fiets en anders lopend. 

• Ouders van kinderen uit groep 1 tot en met 4 verzoeken we om zich, op gepaste afstand, op het 
schoolplein op te stellen bij het wegbrengen of ophalen van hun kind(eren). Blijft u zoveel 
mogelijk op uw plaats staan. Ouders stellen zich, op gepaste afstand, op aan de rand van het 
schoolplein vanaf het hek. Neemt u als uiterste lijn de middelste kastanjeboom.  

•  Het is belangrijk om hierbij de looprichting aan te houden, entree via de ingang bij het 
zebrapad. U verlaat het schoolplein via de grote poort (fietsuitgang).  

• De mogelijkheid aanwenden om oudere kinderen ZELF naar school of opvang te laten komen. 
Brengen alleen als ze verder wonen dan 2 km bijv. 

 
 
Fietsenstalling - wijziging 

Alle kinderen, die buiten een straal van 1 kilometer van school wonen benutten de fietsenstalling. Let 

op! Voorlopig wordt de schuur niet benut voor het plaatsen van fietsen. 

Opvang- halen en brengen 
 
Molentjes: 

• kinderen tot 1 jaar worden in de gang bij de deur van de groepsruimte overgedragen aan de 
leidster 

• kinderen van 2 jaar worden buiten overgedragen aan de leidster – is er geen leidster buiten dan 
kunt u uw kind binnen bij de deur van de  groepsruimte overdragen 

• er mogen maximaal twee volwassenen in de gang van het KDV; ook hier geldt de 1,5 meter 
afstand 

• 1 ouder/verzorger/begeleider per kind  

• graag de overdracht zo kort mogelijk houden, geef alleen het noodzakelijke door 

• aanbellen bij het ophalen, de deur is eind van de dag op slot 

• aan het einde van de dag krijgen de ouders via Konnect een kort verslag van wat er die dag is 
gedaan 

 
 
 
Hertjes 

• De kinderen worden buiten overgedragen aan de leidster – is er geen leidster buiten dan kunt u 
uw kind binnen bij de deur van de groepsruimte overdragen 

• Er mogen maximaal twee volwassenen in de gang van het KDV; ook hier geldt de 1,5 meter 
afstand 

• 1 ouder/verzorger/begeleider per kind  

• Graag de overdracht zo kort mogelijk houden, geef alleen het noodzakelijke door 

• Aanbellen bij het ophalen, de deur is eind van de dag op slot 

• Aan het einde van de dag krijgen de ouders via Konnect een kort verslag van wat er die dag is 
gedaan 
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• Stuur ouders vóóraf bericht via welke ingang ze het gebouw moeten binnengaan. 
 
BSO 

• Ouders die hun kinderen willen ophalen van de BSO melden dit zoals gebruikelijk bij de 

leidster. Indien de kinderen binnen zijn melden ouders zich door aan te kloppen of te bellen. 

Indien ouders naar binnen willen, geldt de regel dat er maximaal twee ouders/volwassenen 

naast de leidsters tegelijk binnen mogen zijn.  

 

 

 

10. Pauzes onderwijs  

• Leerlingen pakken gespreid hun eten uit hun tas bij de gang. 

• De kinderen gaan voor of na de lunch met de unit naar buiten om te spelen.  
   

 
Buitenrooster lunch 

OB   11:30 – 12:00 uur 

MB  12.00 - 12.30 uur 

BB   12:30 – 13:00 uur 
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11. Maak de 1,5 meter visueel voor volwassenen 
 

Voorgenomen besluit CvB op basis van advies Taskforce: 

Posters worden geregeld door CVB, minimaal 1 per locatie. (Wij bestellen er 4) 

• In de ruimtes van de locatie, bijvoorbeeld bij de ingang en andere relevante plaatsen waar 
kinderen, ouders en personeel zich verplaatsen, wordt informatie over de maatregelen EN 
instructies hoe handen te wassen weergegeven. 

• Wij maken ouders, kinderen en personeel bewust van de maatregelen 

• De anderhalve meter worden visueel gemaakt bij de ingangen en in het gebouw 
➢ met tape lijnen 
➢ in de ruimtes van de locatie, bijvoorbeeld bij de ingang en andere relevante plaatsen waar 

kinderen, ouders en personeel zich verplaatsen, wordt informatie over de maatregelen en 
instructies hoe handen te wassen weergegeven 
 

➢  
12. Materiaal 
 

Onderwijs 

• Geen speelgoed van thuis meenemen.  

• Alle leerlingen nemen een eigen tas mee van thuis ter bescherming van materiaal dat 
meegenomen moet worden van locatie naar huis en andersom. 

• Elk kind vanaf groep 3 heeft een eigen etui. 

• Speelgoed dat niet kan worden gewassen, mag pas worden gebruikt als de COVID-19-epidemie 

voorbij is.  

 
Opvang 
 
Kleding, knuffels, tassen, traktaties 

• de tassen van de kinderen zijn voorzien van hun naam 

• knuffels van thuis graag in de tas laten – er mag niet mee rondgelopen worden 

indien dit voor de overgang thuis/opvang nog niet mogelijk is zit uw kind met de knuffel aan 

tafel of op de bank, totdat het de knuffel in de tas opbergt 

• alle spullen  (tassen/kleding/knuffels) gaan dezelfde dag mee naar huis 

• feestjes worden gevierd met bij voorkeur voorverpakte traktaties  
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13. Hygiëne 
 
Onderwijs  

• Handenwassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang 

• Kinderen moeten vóórdat ze naar school komen, thuis dus, hun handen goed wassen. 

• Deuren zo veel mogelijk open laten staan zodat de deurklinken zo min mogelijk hoeven worden 
aangeraakt. 

• Bij de ingang van het leslokaal is er een dispencer met handreinigingsgel aangebracht en 
reinigingsmateriaal voor de tafeltjes is beschikbaar in het leslokaal. 

• Bij binnenkomst én bij vertrek wassen de kinderen hun handen. 

• Vóórdat een groep het lokaal gaat betreden worden alle tafeltjes gereinigd. 

• In elke klas zijn papieren handdoekjes aanwezig. 

• Geen gezamenlijke start in de teamkamer. Dit gebeurt in de grote zaal met inachtneming van de 
maatregelen RIVM.  

• Kinderen die ziekteverschijnselen hebben mogen niet naar school komen.  

• Het regelmatig reinigen van de oppervlakken waarmee veelvuldig contact met de handen wordt 
gemaakt (zogenaamde contactpunten). Dit omvat speelgoed, handvatten, kranen, tafelbladen, 
koelkastdeur /handgreep, leuningen, lichtschakelaars, drukknoppen, bureaus. 

• Ipads, chromebooks, digibord, computers, muizen: voor gebruik schoonmaken met water en 

zeep. Kinderen gebruiken zoveel als mogelijk dezelfde chromebook, niet delen met andere 

kinderen.  

 
Opvang 

• Kinderen die ziekteverschijnselen hebben mogen niet naar de opvang komen. We blijven de 
werkinstructies gezondheid en veiligheid strikt hanteren.  

• Handen wassen: handen wassen met water en vloeibare zeep bij aankomst, handen wassen 
wanneer de handen zichtbaar vuil zijn. Kinderen en personeel wassen handen regelmatig. 
Kinderen en personeel wassen handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na het snuiten van 
de neus en na hoesten/ niezen handen of wegwerpzakdoek. Medewerkers moeten de kinderen 
helpen hun handen te wassen. Handen wassen met daarna handdesinfectie na luierwissel en 
hulp bij neusreiniging. 

• Gebruik van wegwerpmaterialen zoals bijvoorbeeld luiers, washandjes, handdoeken, schorten, 
zakdoeken en papieren handdoeken. 

• Een persoon tegelijkertijd naar het toilet. Kinderen jonger dan 4 jaar worden, waar mogelijk en 
nodig, begeleid door een volwassene. 

• Schoonmaak van het pand: hoe vaak, welke ruimtes, bijvoorbeeld: 
o Speelgoed dat niet kan worden gewassen, mag pas worden gebruikt als de COVID-19-

epidemie voorbij 
o Wassen bedlinnen op 80 graden  
o Ipads, chromebooks, digibord, computers, muizen: voor gebruik schoonmaken/ 

desinfecteren. Kinderen gebruiken zoveel als mogelijk dezelfde chromebook, niet delen 
met andere kinderen.  

o vuilnisbakken minstens één keer per dag legen  

• Het regelmatig reinigen van de oppervlakken waarmee veelvuldig contact met de handen wordt 
gemaakt (zogenaamde contactpunten). Dit omvat speelgoed, handvatten, kranen, tafelbladen, 
koelkastdeur /handgreep, leuningen, lichtschakelaars, drukknoppen, bureaus. 

• Makkelijk toegang tot mogelijkheid handen wassen, bijvoorbeeld in elke ruimte waar kinderen 
en volwassenen verblijven.   
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14. Sociaal-emotioneel 

• Er wordt veel aandacht besteed aan hoe kinderen zich voelen, hoe zij de afgelopen weken 
beleeft hebben en wat deze situatie met hen doet. 

• Hiervoor zetten wij de Vreedzame School lessen en IPC in. 

• We hebben extra tijd voor reflectie en gesprekken ingeroosterd. Wij gaan in gesprek over wat de 
kinderen hebben meegemaakt en wat dit met ze heeft gedaan. Dit wordt het nieuwe vertrekpunt 
voor de verder aanpak. 

• En van daaruit je eigen ontwikkelpad weer vorm en inhoud geven en dit ook samen met anderen 
te delen. De periode tot de zomervakantie wordt gebruikt om te ontdekken wat de nieuwe 
beginsituatie is. 
 

15. Communicatie met ouders 

• Communicatie naar ouders over richtlijnen RIVM en de wijze waarop Blosse deze toepast.  

• Ouders ontvangen vóór de heropening van de locatie de gedragsregels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


