
 

 

 
 
 
 

 
Beleid COVID-19 
 
 
 
1,5 meter 
In verband met het Covid-19 virus is Twinkel genoodzaakt om zich aan verschillende maatregelen 
te houden. Het is de bedoeling dat wij ons houden aan de 1,5 m samenleving. Dit geldt voor de 
pedagogisch medewerkers (pm’ers) onderling, ouders en stagiaires, maar niet voor de kinderen. 
Wel is het van belang dat wij zo min mogelijk met kinderen van de ene groep naar bijvoorbeeld een 
andere groep gaan. Wel openen de baby’s, dreumesen, peuters en peuterkleuters altijd op de rode 
groep en sluiten hier ook weer gezamenlijk af, dit in verband met het 4 - ogen beleid en de 3-uurs 
regeling. De groepen met dezelfde leeftijd mogen wel tegelijk buiten spelen of gebruik maken van 
onze hal. Met mooi weer wordt er zoveel mogelijk buiten gespeeld. In de pauze kan je als pm’er en 
stagiaire in de keuken zitten, zorg dat je je houdt aan de 1,5 m afstand. Zodra het mooi weer is, 
sluiten wij buiten af. 
 
Overdracht 
Kinderen worden ten alle tijden gebracht door één ouder/verzorger op de groep. Klanten komen 
alleen het pand binnen als zij klachtenvrij zijn. Als je als ouder toch een klacht hebt vragen wij jullie 
om thuis te blijven en ervoor te zorgen dat iemand anders je kind komt brengen. Het gaat om de 
volgende klachten: verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. 
Indien er al een ouder bij de groep binnen is wacht je even bij de deur. De deur wordt niet voor elkaar 
open gehouden. Het is echt van belang dat je even aanbelt bij de groep. Bij de ingang en boven aan 
de trap rechts hangt een dispenser waar je je handen kan desinfecteren. Na elke overdracht wast 
de pedagogisch medewerker haar handen. 
 
Binnen proberen wij zoveel mogelijk één richting aan te houden door middel van een looproute, dit 
is aangegeven met stickers en lijnen op de vloer en/of deuren. Hierdoor mag er ook maar één ouder 
tegelijk de trap op. Ouders die boven moeten zijn bij de peuter(kleuter)groepen, dienen elkaar 1,5 
meter ruimte te geven in de gang. Er is daar geen éénrichtingsverkeer mogelijk, dus moeten jullie 
even rekening houden met elkaar. Als er al een ouder bij de groep staat, wacht je even bij de kapstop 
totdat je aan de beurt bent. De overdracht wordt kort en bondig gehouden en verdere communicatie 
kan gaan via Jaamo of telefonisch. Ook komen er geen ouders op de groep, zij blijven voor de halve 
deur in de hal, dit is om er zeker van te zijn dat de anderhalve meter wordt gewaarborgd. 
 
Indien je meerdere kinderen hebt op Twinkel vragen wij om eerst het oudste kind op te halen en 
erna naar de andere groep te gaan. Als je je kind hebt opgehaald van de groep vragen wij jullie om 
direct naar buiten te gaan zodat de wachtende ouder weer naar binnen kan. Wij bieden bij het 
haalmoment geen koek meer aan, dit in verband met de hygiëne. De kinderen hebben meerdere 
eetmomenten op de groep en om 16:30 uur gaan zij nog aan tafel om een koek te eten. 
Als je Twinkel verlaat hou je je aan het éénrichtingsverkeer en kan je via de nooduitgang naar buiten. 
Indien het te druk is bij de deur verzoeken wij ouders om even te wachten in de auto voordat zij hun 
kindje brengen of ophalen. Wij vragen alle ouders om hun geduld, want het kan nu allemaal even 
iets langer duren.  
 
 
 
 
 



 

 

 
Hygiëne en veiligheid 
Op alle groepen worden papieren handdoeken gebruikt na het handen wassen, overal hangen 
instructies over hoe je je handen moet wassen, ook voor de kinderen. Oefen dit veel met ze en maak 
ze hier goed bewust van.  
Elke pm’er wast haar handen nadat een kindje is aangenomen of weggebracht op de groep. Na elke 
verschoonronde was je als pm’er je handen, voor en na elk tafelmoment was je als pm’er je handen. 
Na het buitenspelen was je als pm’er je handen. De kinderen moeten na het buitenspelen, voor- en 
na elk tafelmoment en bij binnenkomst hun handjes wassen. Je wast je handen zoals aangegeven 
op de instructies bij de kraan, 20 seconden onder stromend water.  
 
Al deze momenten gelden ook voor de stagiaires die aanwezig zijn. Voor alle ouders die 
binnenkomen hangen er dispensers waar zij hun handen kunnen desinfecteren. Er hangt één 
dispenser bij de ingang beneden en één boven bij de trap. 
 
Er moet extra schoongemaakt worden, denk aan deurklinken, speelgoed op de groep, trapleuning 
etcetera. Alle telefoons worden ’s ochtends als alle kinderen binnen zijn en ’s avonds als alle 
kinderen opgehaald zijn extra schoongemaakt, op deze twee momenten maak je ook de deurklinken 
schoon en neem je de keukenkastjes af. De trapleuning wordt ’s ochtends en ’s avonds afgenomen 
door een pm’er van de peuter- en/of peuterkleutergroep. Elke groep moet een schoonmaakschema 
bijhouden en het dagelijks goed afvinken. Speelgoed wordt in twee bakken verdeeld zodat niet al 
het speelgoed tegelijk op de groep is. Als je schoon speelgoed wilt, dan ruim je het vuile speelgoed 
op zodat dit weer schoongemaakt kan worden. Zo is er altijd schoon speelgoed op de groep. Alle 
hoezen van de jumpers, schommeltjes, voedingskussens, etc, worden twee keer per week 
gewassen i.p.v. één keer. Dit gooi je aan het einde van de middag in de was en voor het afsluiten 
wordt dit uitgehangen zodat het ’s ochtends droog is voor gebruik. Als je een late dienst hebt, 
controleer je eerst de keuken om eventuele schone was mee te nemen naar de groep. Alles wordt 
schoongemaakt met allesreiniger, kijk goed op de fles wat de hoeveelheid allesreiniger is dat je moet 
toevoegen bij het water. Wij gebruiken allesreiniger met water in een plantenspuit op de groep, deze 
moeten ’s avonds leeggemaakt worden en goed gereinigd, ook hier kan het virus zich ophopen. Zorg 
er daarom voor dat je ’s ochtends niet de plantenspuit helemaal vol vult. 
 
Wij houden ons altijd aan de richtlijnen van het RIVM. Deze stellen ook dat indien een kind met 
verkoudheidsklachten en koorts vanaf 38 graden gebracht wordt, hij of zij opgehaald moet worden. 
De klachten die hieronder vallen zijn: hoesten en koorts vanaf 38 graden. Als er een kind gebracht 
wordt met verkoudheidsklachten mag het kind komen, indien één van de andere klachten erbij komt 
bellen wij de ouders. Dit gaat ten alle tijden in overleg met de coördinator. Indien er binnen het gezin 
iemand een van deze klachten heeft, mag het kindje niet naar Twinkel komen en mogen wij hem/haar 
weren. 24 uur nadat het kind klachtenvrij is mag het kindje weer naar Twinkel komen. Als een kind 
chronisch verkouden of hooikoorts heeft mag hij/zij komen in overleg met de ouder en de 
coördinator. Als je als pm’er klachten hebt moet je je laten testen, tot die tijd mag je niet werken. 
Indien je op vakantie bent geweest in een oranje of rood gebied mag je niet naar Twinkel komen. Je 
mag pas weer komen nadat je 10 dagen in quarantaine bent geweest met het gezin en geen klachten 
hebt. Dit geld ook voor het personeel. Als je als pm’er ervoor kiest om toch op vakantie te gaan naar 
een oranje of rood gebied ben je hier zelf verantwoordelijk voor en gaat het van je vakantiedagen 
af.  
 
Ventilatie 
Wij ventileren alle groepen continu. Naast ons automatische ventilatiesysteem, ventileren wij extra 
middels het openzetten van ramen, deuren en de luchtroosters. Alle luchtroosters blijven gedurende 
de dag openstaan en ook ’s nachts gaan zij niet dicht. De roosters worden wekelijks schoongemaakt, 
zodat goede ventilatie gewaarborgd blijft. 


