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Om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken en besmetting met het coronavirus te
voorkomen, zijn er een aantal richtlijnen opgesteld. Iedereen wordt gevraagd deze richtlijnen na te
leven en, wanneer nodig, elkaar te wijzen op de richtlijnen. Om zo met elkaar de gezondheid van de
peuters en de pedagogisch medewerkers te bevorderen. Deze richtlijnen zijn conform het RIVM en
toegespitst op de situatie bij Peuterspeelzaal ‘Het Visje’.
Richtlijnen rondom (het brengen en halen van) de peuter:
Vanaf 11 mei 2020 opent de peuterspeelzaal weer haar deuren. Echter zijn er een aantal voorwaarden
waaraan voldaan moet worden, om daadwerkelijk Peuterspeelzaal ‘Het Visje’ te bezoeken. Om alles zo
soepel mogelijk te laten verlopen, vragen we u uw peuter voor te bereiden op de gang van zaken (met
name: ouder/ verzorger blijft buiten, peuter gaat naar binnen en ouder gaat weg).
▪ Peuters met alleen neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar de peuterspeelzaal
komen, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie
of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19.
▪ Peuters met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals
benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders
getest worden.
▪ Als iemand in het huishouden van de peuter koorts (boven 38graden Celsius) en/of
benauwdheidsklachten heeft, komt deze peuter niet. Als iedereen in het huishouden 24 uur
klachtenvrij is, mogen ze weer komen.
▪ Als er een huisgenoot positief getest is op COVID-19, blijft de peuter 14 dagen nadat de
huisgenoot 24 uur klachtenvrij is, thuis.
▪ De peuter wordt door één ouder/ verzorger gebracht naar de peuterspeelzaal.
▪ De ouder/verzorger loopt met het kind tot aan de openslaande deuren van Peuterspeelzaal
‘Het Visje’ die uitkomen op het plein (let op: niet de gebruikelijke ingang).
▪ Wanneer meerdere peuters tegelijk worden gebracht, zal er een rij ontstaan. Houd hierbij 1,5
meter afstand van andere volwassenen. Per keer kan er één peuter en ouder/verzorger bij de
deur staan.
▪ Houd de overdracht momenten kort (i.v.m. lengte van contactmomenten tussen volwassenen
en logistiek). Wanneer u meer informatie over te dragen heeft, maakt u dan gebruik van het
telefoonnummer 06-33349663.
▪ Om te voorkomen dat (de looproutes van) ouders/verzorgers en kinderen van de R. de
Jagerschool en Peuterspeelzaal ‘Het Visje’ elkaar kruisen, kunnen ouder/verzorger en peuter
tussen 8:45 uur en 9:00 uur het schoolplein op naar de peuterspeelzaal. Houd u daarbij aan de
aangegeven looproute (afgezet met lint en/of pionnen). Wanneer u eerder dan 8.45 uur bij
Peuterspeelzaal ‘Het Visje’ bent, wacht u dan buiten het hek.
▪ De ouder/verzorger neemt de 1,5 meter afstand in acht ten overstaan van andere
ouders/verzorgers en ten overstaan van de pedagogisch medewerker. Tussen de peuter en de
pedagogisch medewerker hoeft geen 1,5 meter in acht te worden genomen.
▪ De ouder/verzorger zegt de peuter gedag bij de drempel van de peuterspeelzaal. De ouder
gaat zelf niet het lokaal in.
▪ Neem goede handhygiëne in acht (handenwassen met gebruik van water en zeep gedurende
ten minste 20 seconden). Laat uw peuter voor vertrek thuis nog handen wassen.
▪ Bij het ophalen van de peuter wacht de ouder/ verzorger, zoals gebruikelijk, buiten het plein.
De pedagogisch medewerkers zullen met de peuters om 11.30 uur naar het hek komen en de
peuters één voor één naar hun ouder/ verzorger laten gaan. Houd 1,5 meter afstand van
andere ouders/verzorgers.
▪ Denk bij de overdracht ook weer aan de 1,5 meter afstand.
▪ Wanneer de peuter jarig is (geweest) en mag trakteren, mogen voorlopig de traktaties alleen
voorverpakte eetbare traktaties (doosje rozijntjes, voorverpakte koekjes, knijpfruit enz.) zijn of
niet-eetbare traktaties (zoals bellenblaas, stoepkrijt enz.).

Richtlijnen op de groep
▪ Wanneer de pedagogisch medewerker bij binnenkomst of in de loop van de ochtend merkt
dat de peuter (lichte) klachten heeft, wordt er contact opgenomen met de ouder/verzorger en
zal de peuter moeten worden opgehaald.
▪ De pedagogisch medewerkers en peuters wassen regelmatig hun handen.
▪ Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
▪ Kinderen worden gestimuleerd om in hun ellenboog te niezen of hoesten. Wanneer de
handen zijn gebruikt, zal de pedagogisch medewerker met de peuter de handen wassen.
▪ Iedereen wordt geadviseerd zo min mogelijk aan het gezicht te zitten. Voor peuters kan dit
lastig zijn, pedagogisch medewerkers zullen hen op een vriendelijke manier, daaraan helpen
herinneren.
▪ Regelmatig zullen de materialen waar peuters en pedagogisch medewerkers veel mee in
aanraking komen (hot spots) worden gereinigd. Aan het einde van iedere ochtend zullen door
de pedagogisch medewerkers van die dag, deze hot spots nogmaals gereinigd worden (denk
aan: tafels, stoelen, bank, deurklinken en speelgoed waar veel mee is gespeeld).
▪ Materialen die moeilijk te reinigen zijn, zoals verkleedkleren, knuffels en klei, worden
voorlopig niet gebruikt op de groep. Ook is de hoeveelheid speelgoed beperkt, om alles goed
schoon te kunnen houden.
▪ Indien nodig worden de toiletten extra gereinigd (twee keer per ochtend in plaats van één
keer). Dit is afhankelijk van de hoeveelheid zindelijke kinderen en hoe vaak er gebruik van de
toiletten wordt gemaakt.
Richtlijnen met betrekking tot het personeel:
▪ Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met corona-gerelateerde klachten zich laten testen.
Het gaat om (milde) klachten als: hoesten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoesten, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak. Er hoeft niet eerst naar een
(bedrijfs)arts te worden gegaan voor een doorverwijzing, er kan rechtstreeks een afspraak
gemaakt worden bij de GGD. Zie voor meer informatie https://www.rivm.nl/coronaviruscovid-19/testen
▪ Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.
▪ Indien de test negatief is, kan de pedagogisch medewerker weer aan het werk met in
achtneming van algemene hygiënemaatregelen.
▪ Indien de test positief is, moet de pedagogisch 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 pedagogisch medewerker (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend
arts) besluit om niet getest te worden, mag de pedagogisch medewerker weer aan het werk
als zij tenminste 24 uur klachtenvrij is.
▪ Als iemand in het huishouden van de pedagogisch medewerker verkoudheidsklachten en
koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de pedagogisch
medewerker weer naar het werk.
▪ Als iemand in het huishouden van de pedagogisch medewerker getest is voor COVID-19 en
een positieve uitslag heeft, moet de pedagogisch medewerker wachten tot die persoon 24 uur
klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor informatie:
lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
▪ Pedagogisch medewerkers die in de risicogroep vallen of medewerkers die huisgenoten
hebben die in de risicogroep vallen, kunnen niet verplicht worden op de groep te werken. De
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medewerker gaat andere werkzaamheden verrichten vanuit huis of (elders) op de locatie. De
pedagogisch medewerker gaat hierover in overleg met de behandelaar en/of de bedrijfsarts.
Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand worden bewaard.
Pedagogisch medewerkers mogen gebruik maken van de keuken van de R. de Jagerschool.
Was bij binnenkomst in en weggaan uit de keuken, de handen. Per keer kan er één persoon in
de keuken zijn, gezien de grootte van de keuken.
Er is een rooster gemaakt en onder de pedagogisch medewerkers gedeeld wie wanneer
bereikbaar is in de R. de Jagerschool, zodat in geval van calamiteit een beroep op hen gedaan
kan worden, met de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk.
Er is desinfecterende handgel en spray aanwezig op de peuterspeelzaal.

Overig:
▪ Kindercentra en basisscholen melden conform artikel 26 van de Wpg clusters van 3 of meer
kinderen in één groep met verdenking op COVID-19 aan de GGD.
▪ Peuters met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD, enkel met toestemming van
ouders/verzorgers.

