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 Dynamo coronamaatregelen (voor ouders 
voorscholen) 

Halen en brengen 

Tussen pedagogisch medewerkers (pm'ers) en tussen medewerkers en ouders moet altijd 1,5 m 

afstand bewaard worden. We organiseren de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 m 

afstand gehouden kan worden. 

Dat betekent: 

--- Halen en brengen van de kinderen op het buitenspeelterrein (als het weer het toelaat) OF 

--- Halen en brengen van de kinderen bij slecht weer in de gang  bij de ingang voorschool in 

blokken van 10 minuten OF 

--- Halen en brengen van de kinderen bij de voordeur van  de (voor) school. 

 

--- Het kind wordt gebracht door één volwassene. Bij voorkeur worden broertjes/zusjes niet 

meegenomen, alleen als het niet anders kan is dat toegestaan. 

--- Er is geen mogelijkheid voor een mondelinge overdracht. Als ouders of pm'ers iets met 

elkaar willen delen, wordt afgesproken later die dag telefonisch contact op te nemen. 

--- Desinfecterende handgel is beschikbaar voor zowel de ingang van de school als de ingang 

van de voorschool.  

--- Afspraken zijn gemaakt over aantal kinderen op de groep. Nieuwe kinderen starten gewoon 

mee. 

--- Voor wenkinderen maken de pm'ers aparte afspraken buiten reguliere breng- en haaltijden 

om, zodat het kind goed afscheid kan nemen. Als wennen moeilijk gaat, dan mag één ouder 

een half uur met kind op de groep. We streven ernaar dat de ouder 1,5 meter afstand van 

andere kinderen en pm’ers kan bewaken. 

 

Thuisblijfregels 

--- Zieke kinderen en kinderen met verkoudheidsklachten, hoesten of niezen blijven thuis. Na 

24 uur klachtenvrij mogen ze weer naar de voorschool komen. Als kinderen toch worden 

gebracht met deze klachten dan mogen we ze niet opvangen.  
--- Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius mogen niet naar de voorschool. Kinderen 

mogen pas weer naar de voorschool als zij 24 uur geen klachten meer hebben. 
--- Als iemand in het huishouden van het kind koorts (meer dan 38 graden) en/of 

benauwdheidsklachten heeft, dan blijft het kind ook thuis.  Als iedereen bij het kind thuis 

24 uur geen klachten meer heeft, mogen de kinderen weer naar de voorschool. 
--- Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is op Covid-19 én de test is positief, 

dan moet een kind wachten totdat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan nog 14 dagen 

thuisblijven. 
--- Bij koorts (meer dan 38 graden) blijft iedereen in het huishouden thuis. 

--- Pm’ers registreren de reden van ziekte van kinderen. Kinderen met klachten worden zo 

mogelijk getest door de GGD, met toestemming van ouders/verzorgers. 
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Buitenspelen 

--- Dynamo maakt afspraken maken met de school wie wanneer buiten speelt.   

--- Waar mogelijk gaan we extra buitenspelen met bijvoorbeeld de helft van de groep zodat er 

minder kinderen tegelijk in groepsruimten aanwezig zijn. 

 

Afspraken over speelgoed  

--- Geen speelgoed, knuffels of boekjes vanuit huis meenemen 

--- Zoveel mogelijk materialen schoonmaken waar pm’ers en kinderen gebruik van maken en 

plekken die vaak aangeraakt worden. Pm’ers spreken af wie verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van hygiënemaatregelen.  

--- Iedere dag speelgoed op de voorschool reinigen. 

--- Ruim knuffels, verkleedkleren en (speel)kussens op tot na de zomervakantie. 

--- Geen spenen mee naar de voorschool. Als het kind het hard nodig heeft, bijv. een wenkind, 

dan spreken we af dat de ouder een nieuwe speen bij voorschool afgeeft die daar blijft. De 

pm’ers zorgen ervoor dat de speen dagelijks wordt gereinigd en dat de speen niet door een 

ander kind wordt opgepakt. 

 

Hygiëne  

De algemene hygiënemaatregelen zijn van kracht:  

--- Zorg dat kinderen en pm’ers  regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen 

met een papieren handdoek;  

--- Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog (start de eerste 

week met een spelletje/oefening om dit aan te leren);  

--- Gebruik papieren zakdoekjes bij hoesten of niezen. En gooi ze direct weg, was daarna 

direct de handen;  

--- Geen handen schudden. Met mimiek en verbaal kunnen we ouders en kinderen ook op 

afstand hartelijk verwelkomen.  Of we bedenken met de kinderen een speciale begroeting. 

--- Laat de kinderen naast de vaste momenten (voor het eten, na het toilet, na het 

buitenspelen en bij zichtbaar vieze handen) tussendoor extra hun handen wassen. 
--- Bij toiletbezoek van kind gaat pm’er mee om direct na toiletgebruik de wc bril te reinigen. 

Pm’er begeleidt het kind met handen wassen. 
--- Als het bij (zeer) kleine kinderen onhandig is om de handen te wassen met water en zeep, 

kan er ook gebruik worden gemaakt van hygiënedoekjes of desinfecterende handgel.  

--- Was de handen op de juiste manier: 

- Maak je handen goed nat. 

- Neem wat vloeibare zeep uit een pompje. 

- Wrijf de handen lang genoeg over elkaar 

- Zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep. 

- Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in. 

- Wrijf ook tussen de vingers. 

- Neem ook de polsen mee. 

- Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water. 
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- Droog je handen goed af, vergeet hierbij niet de  

  huid tussen de vingers. 

 

Zie volgende links voor filmpjes:  

https://www.24baby.nl/peuter/gezondheid-peuter/handen-wassen-peuters/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5QttHY4aZ7M   

https://www.youtube.com/watch?v=VKPKJX-FYcQ  

 

--- Fruit wordt door pm’er klaargemaakt en in aparte bakjes aan de kinderen aangeboden. 

Boterhammen worden door pm’er gesmeerd. Zorg dat kinderen beleg niet zelf kunnen 

pakken. 

--- Reinig hotspots extra. Hotspots zijn plekken die op een dag veel worden aangeraakt zoals 

deurklinken, lichtschakelaars, armleuningen, tablets etc . Zorg dat hotspots meerdere 

keren per dag worden gereinigd (met een allesreiniger). Bij verdenking van 

coronabesmetting moet u ook desinfecteren (kleine oppervlakten met alcohol 70%). Denk 

ook aan hotspots in de route naar het lokaal toe. 

--- Toiletten extra schoonmaken tussendoor, aankleedkussens na iedere verschoonbeurt met 

allesreiniger schoonmaken. 

--- Na eet-, drink-, en tafelactiviteiten tafels en stoelen schoonmaken. Ook na vertrek 

kinderen nogmaals tafel en stoelen schoonmaken. 

--- Zorg in de verblijfsruimten voor voldoende ventilatie en structureel luchten. Zet de ramen 

en deuren extra open of op een kier. Activiteiten in de buitenlucht beperken het risico op 

besmetting. Voor komst kinderen 5 minuten goed luchten en na vertrek kinderen minimaal 

30 minuten luchten (ramen, deuren volledig open). 

Voor meer informatie zie ook: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso 

 

Onderlinge afstand  

Het RIVM adviseert om voldoende afstand (> 1,5 meter) te houden om jezelf en anderen te 

beschermen. We sturen op afstand houden bij activiteiten en spelmogelijkheden aanbieden 

maar halen kinderen niet uit elkaar als ze binnen 1,5 meter van elkaar samen aan het spelen 

zijn. 

--- Houd voldoende afstand bij contactmomenten met medewerkers onderling en met ouders. 

Let hier extra op bij drukke(re) breng- en haalmomenten.  

--- Afstand houden van kinderen is onmogelijk. Een knuffel op zijn tijd heeft een kind nodig, 

doe dit bewust en pas op met te intense knuffels. Handkusjes kunnen natuurlijk altijd. 

--- Organiseer (wanneer mogelijk) activiteiten voor kinderen buiten (als het mogelijk is kan je 

buiten tafel en stoelen neerzetten bij droog weer) of organiseer het binnen zo dat er 

voldoende afstand is tussen kinderen. Bijvoorbeeld bij (knutsel)activiteiten aan tafel, 

bewegingsspelletjes. 

--- Maak gebruik, als dit mogelijk is, van de diverse ruimten in het pand om met kleine 

groepjes te werken. 

Vervoer 

--- Waar mogelijk vermijden medewerkers, ouders en kinderen gebruik van het OV. 

 

https://www.24baby.nl/peuter/gezondheid-peuter/handen-wassen-peuters/
https://www.youtube.com/watch?v=5QttHY4aZ7M
https://www.youtube.com/watch?v=VKPKJX-FYcQ
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso

