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Betreft: Richtlijnen voor Twinkel medewerkers stagiaires en ouders. 

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 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. Iedereen blijft zoveel mogelijk op haar groep en 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. Op de babygroep kunnen de stoeltjes aan tafel omgedraaid 
worden zodat je als pm’er beide aan een kant van de tafel kan zitten. Op deze manier wordt de 
1,5 m afstand goed gewaarborgd. Het is echt van belang dat je 1,5 meter afstand houdt van je 
collega en je bent hier ook zelf verantwoordelijk voor. 


Overdracht 
Het is erg van belang dat je als ouder bij de deur aanbelt voordat je naar binnen gaat, je houdt dus 
niet de deur voor elkaar open. Kinderen mogen gebracht worden door twee ouders/verzorgers. Wij 
vragen de ouders/verzorgers weer gezellig om op de groep te komen. Je blijft niet wachten in de 
hal zo kunnen wij geen 1,5 m afstand houden. Er mogen maximaal drie kinderen tegelijk gebracht 
en opgehaald worden per groep. De overdracht wordt kort en bondig gehouden en verdere 
communicatie kan gaan via Jaamo of telefonisch. Indien het te druk is verzoeken wij onze klanten 
om even te wachten in de auto voordat zij hun kindje brengen. Wij vragen alle ouders om hun 
geduld met brengen en halen, want het kan nu allemaal even iets langer duren. Tijdens de 
overdracht moeten wij ons houden aan de 1,5 meter afstand tussen de pm’er en de ouder/
verzorger. Laat de kinderen zoveel mogelijk zelf lopen. Na elke overdracht was je als pm’er je 
handen. 

Hygiëne  
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 bij de deur. 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.  

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 heb, 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. Zodra het mooi weer is sluiten wij buiten af.  

Klachten 
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 wordt 
gebracht zonder deze klachten en het lijkt ineens te beginnen, kijken wij het eerst heel even aan of 
het daadwerkelijk een loopneus is of eenmalig een snottebel en of het kind daarbij andere klachten 
krijgt. Aan de hand daarvan bellen wij de ouders. Dit gaat ten alle tijden in overleg met de 
coördinator. 24 uur nadat het kind klachtenvrij is mag het kindje weer naar Twinkel komen. Als een 
kind chronisch verkouden is of hooikoorts heeft mag hij/zij komen in overleg met de ouder en de 
coördinator. Een kind dat nauw contact heeft gehad met iemand met Corona moet thuisblijven en 
zich op dag 5 na het laatste contact laten testen. Als het kind niet getest wordt mag hij/zij weer na 
10 dagen naar Twinkel komen indien het kindje klachtenvrij is. Als iemand op de groep positief 
getest is moet iedereen van de groep thuis blijven en laat je je na 5 dagen na het laatste contact 
testen, indien je je niet laat testen mag je na 10 dagen na je laatste contact weer komen als je 
klachtenvrij bent. De coördinator neemt contact op met de GGD voor advies en dit advies wordt 
verder door Twinkel opgevolgd. Indien je uit een oranje of rood gebied komt moet je thuisblijven en 
je laten testen. Op deze website staan alle gebieden www.nederlandwereldwijd.nl. Twinkel houdt 
zich ten alle tijden aan de vastgestelde quarantaine periode van de GGD. Wij houden ons aan de 
richtlijnen van het RIVM en maken gebruik van de beslisboom indien nodig. De beslisboom is te 
vinden op elke groep en op kantoor. Als een kind dezelfde klachten langer dan 7 dagen behoudt 
en is niet getest, dan mag hij/zij weer naar Twinkel komen. Als iemand van het personeel getest 
moet worden kan zij dit aangeven bij de coördinator. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een 
sneltest en binnen 15 minuten is de uitslag bekend.  

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. Indien het buiten te koud is om continu 
de roosters open te houden, laten wij ’s nachts 1 rooster open op elke groep en in elke slaapkamer 
en overdag blijft er 1 rooster open op het moment dat de kinderen op bed liggen.  

Tijdens de noodopvang:  
De baby’s en dreumesen openen op hun eigen groep, de groepen van boven openen in de 
centrale hal totdat een collega aanwezig is. Op dit moment ga je met alle kinderen naar de groep. 
Dit geldt ook voor het afsluiten, je blijft zo lang mogelijk op je eigen groep, als je collega van 
boven naar huis gaat, ga je met de laatste kinderen naar de hal beneden om daar af te sluiten zo 
blijven de kinderen nooit alleen op de groep. De kinderen worden van een leeftijdsgroep zoveel 
mogelijk op de rode stamgroepen opgevangen. Ouders hebben hier schriftelijk toestemming voor 
gegeven. Indien het eindaantal het niet toe laat om samen te voegen zijn de kinderen op hun 
eigen stamgroep. Tijdens de noodopvang worden alle kinderen gebracht door 1 ouder/verzorger 
en de overdracht is bij de deur. Er komen geen ouders het pand binnen. De overdracht wordt kort 
en bondig gehouden en verdere communicatie kan gaan via Jaamo of telefonisch. Tijdens de 
overdrachten draag je als pm’er ten alle tijden een mondkapje. Je gaat nooit met twee pm’ers bij 
de voordeur of nooddeur staan, je houdt 1,5 meter afstand en wacht tot de collega klaar is met 
haar overdracht en loopt dan naar de deur om een kindje te ontvangen of over te dragen. 
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