Locatiegids
Addendum locatiegids – wijzigingen beleid als
gevolg van de coronapandemie

In de locatiegids vind je informatie over de pedagogische werkwijze op locatie en diverse praktische zaken. Als gevolg van
de coronapandemie werden incidentele maatregelen getroffen en weergegeven in dit addendum bij de locatiegids.
Het kabinet heeft het grootste deel van de coronamaatregelen losgelaten. Voor de kinderopvang gelden daarmee geen
specifieke maatregelen meer. Het protocol Kinderopvang & COVID-19 is daarom per 25 april 2022 vervallen. Mocht het virus
weer oplaaien en nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn, dan kan het protocol weer geactiveerd worden en worden onze
werkwijze en dit addendum daarop aangepast.
Overdracht op de locatie
De afgelopen jaren waarin corona bepaalde hoe we leefden waren niet leuk. Toch kan je ook uit moeilijke tijden iets moois
leren. Zo leerden wij dat het de kinderen rust geeft als ouders niet in- en uitlopen op de groep. Daarom vindt de overdracht
voortaan plaats op de gang, voor de deur van de groep.
Waarom deze keuze?
Om voldoende afstand te kunnen houden, breng en haal je je kind sinds corona buiten de groep. We onderzochten het effect
daarvan op de kinderen. Wat blijkt: kinderen zijn rustiger als er niet de hele tijd ouders in- en uitlopen. Kinderen wennen dan
ook sneller aan de overgang van papa of mama naar de opvang. Wat ons betreft een wijze les. En ook nu we als
volwassenen weer dichterbij elkaar mogen komen, gunnen we de kinderen die rust.
Wanneer mag je wel op de groep?
Op sommige locaties mag je nog wel brengen en halen op de groep. Daar is namelijk geen ruimte om het anders in te
richten. Verder mag je tijdens de wenperiode van je kind wel op de groep. Dat is belangrijk voor het wenproces. Ook vieringen
of activiteiten mag je op de groep meebeleven.
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Geen coronaregels, wel hygiëneregels
Alle andere coronaregels laten we los, behalve de hygiëneregels.
Gezondheid
Bij verkoudheid en ziekte; wanneer mag een kind wel komen en wanneer niet?
Bij verkoudheid en ziekte houden wij de beslisboom aan die is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM voor
ouders en medewerkers in de kinderopvang. Met deze beslisboom kun je bepalen of een kind wel of niet naar de
kinderopvang (of school) mag.
De beslisboom is hier te vinden: https://ajnjeugdartsen.nl/de-jeugdarts/corona-beslisboom/
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