
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Addendum locatiegids – wijzigingen beleid i.v.m. 
geldende coronamaatregelen vanaf 11-04-2022 

 

Locatiegids 
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In de locatiegids vind je informatie over de pedagogische werkwijze op locatie en diverse praktische zaken. Op dit moment 
kunnen wij gezien de corona adviezen de werkwijze zoals beschreven in de locatiegids niet op alle onderdelen uitvoeren.  

Wij hebben aanpassingen gedaan op basis van het protocol kinderopvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang, 
waarbij we de algemene RIVM-adviezen volgen en op onderdelen ons eigen beleid voeren: 

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

• Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden. 

• Tussen personeelsleden onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden. 

• Ouders worden weer toegelaten op de locatie voor het brengen en ophalen van hun kind(eren). Echter toegang 
op de groepen zelf is nog niet mogelijk. 

Wij informeren je hierbij dat op de volgende onderdelen, tot nader order en passend bij de adviezen vanuit het RIVM, van de 
locatiegids wordt afgeweken. 

1. Veiligheid en gezondheid 

Maatregelen 

Op locaties zijn de veiligheidsmaatregelen aangevuld met overheidsrichtlijnen als: 

• Op iedere locatie is een stappenplan wat gehanteerd wordt indien er sprake is van een besmetting.  

• Medewerkers doen de gezondheidscheck voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de vragen met ‘ja’ 
wordt beantwoord, dan blijft de medewerker thuis en doet een zelftest. Pas bij een negatieve test mag de 
medewerker toch aan het werk. 

• Medewerkers mogen gebruik maken van zelftesten. Deze zelftesten worden beschikbaar gesteld op alle locaties.  

• Geen handen schudden. 
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• Handen regelmatig wassen. 

• Niesen en hoesten in de elleboog. 

• De ruimtes worden regelmatig geventileerd. 

2. 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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