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Richtlijnen	veiligheid	en	hygiëne	aangepaste	openstelling	
DONS	1	

DONS heeft het protocol dat is opgesteld als	handreiking	voor	de	sector	kinderopvang	gebruikt	
als	leidraad	voor	deze	richtlijnen.	Het	is	belangrijk	dat	we	allemaal,	ouders,	kinderen	en	DONS-
docenten,	deze	richtlijnen	volgen,	wanneer	DONS	per	11	mei	weer	open	gaat.		
	

I  Algemeen  
 1 Algemene RIVM richtlijn 

Veiligheidsrisico’s 
Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de 
kinderopvangsetting. 
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

● Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand 
bewaard te worden	

● Tussen personeelsleden en kinderen moet zoveel mogelijk 
1,5 meter afstand bewaard worden	

● Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter 
afstand bewaard worden	

● Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter 
afstand bewaard worden	

● Houders dragen er zorg voor dat melding wordt gedaan bij de 
GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld 
corona) op locatie hebben	
	

 2 Fysiek contact 
 
 
 
 
 

● Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent 
en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.	

● Geen handen schudden	
● Hoesten/niezen in de elleboog	
● Niet aan je gezicht zitten	

	

 3 Hygiënemaatregelen  DONS-medewerkers maken extra vaak de materialen schoon waar 
personeel en kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak 
aangeraakt worden. 
 
Een of meerdere personeelsleden moeten verantwoordelijk worden 
gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. 
 
Voor meer informatie zie de LCHV richtlijn: 
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso  
 

 4 Thuisblijfregels – 
gezondheid kinderen 

De houder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe 
 
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:  

● Kinderen met de volgende klachten blijven thuis, of moeten 
van DONS worden opgehaald:	

o Neusverkoudheid	
o Loopneus	
o Niezen	
o Keelpijn	
o Lichte hoest	
o Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (boven 38 

graden Celsius)	
● Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen 

klachten meer hebben	
● Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 

graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het 
kind ook thuis	
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● Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen 
weer naar de opvang	

 
● Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor 

COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die 
persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen 
thuisblijven 	
 

 5 Thuisblijfregels – 
gezondheid personeel 

Werken in de kinderopvang valt onder één van de cruciale beroepen. 
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM: 

● Personeel met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 
graden Celsius blijven thuis en worden getest op COVID-19. 
Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen 
zij weer aan het werk.	

● Personeelseden worden getest conform de zorgaanpak.	
● Personeelsleden die in een risicogroep vallen (conform de 

RIVM lijst1), kunnen niet worden verplicht te werken op de 
groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit 
huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in 
overleg met bedrijfsarts/behandelaar.	

● Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen 
(conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te 
werken op de groep en gaan in overleg andere 
werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. 
De werknemer gaat hierover in overleg met 
bedrijfsarts/behandelaar	
 

 6 Vervoer Laat personeel, ouders en kinderen gebruik van het OV zoveel 
mogelijk mijden. DONS maakt gedurende deze periode geen 
uitstapjes. 
 

    

    

II DONS locatie specifiek 
 1 Algemeen  Vanaf 11 mei mogen kinderen van 4-12 waarvan de ouders een 

contract hebben naar de buitenschoolse opvang op de dagen dat zij 
naar school gaan. De noodopvang blijft bestaan. 
 

 2 Contact met ouders Kinderen worden door één volwassene gehaald of gebracht, dus 
zonder extra volwassenen	of kinderen, die daar geen opvang 
gebruiken. Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een 
kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te 
hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.	
 
Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen 
kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk.  
 

 3 Halen en brengen  DONS houdt zich aan de maatregelen die de school heeft getroffen.  
Dit betekent geen ouders in de school.  
 
Kom je voor 17:00 je kind ophalen, bel dan de DONS 1 mobiel en blijf 
achter de bomenrij staan op het schoolplein. Je kind zal gehaald 
worden en komt naar buiten. Daarna verlaten jullie meteen het 
schoolplein.  
  
Na 17:00 zal het ophalen als volgt gaan. Je meldt je bij (als je voor de 
school staat) linker ingang. Er staat een DONS-docent bij de deur die 
open doet en die op gepaste afstand vraagt wie je komt ophalen. 
Daarna neem je afstand van de ingang en wacht achter de bomenrij 
op het schoolplein. De DONS-docent zorgt dat je kind naar buiten 
komt. Daarna verlaten jullie meteen het schoolplein. 
 
Spelen wij buiten? Dan vragen wij je te melden bij de speciale 
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ophaalbalie die op het plein achter de bomenrij zal staan. Hier zal een 
DONS-docent zitten die je kind zal halen.  
Bij het wachten op je kind willen wij vragen 1,5 m afstand te houden 
van andere wachtende ouders.  
 

 4 Tijdens de opvang De buitenschoolse opvang hanteert looproutes, waar mogelijk 
eenrichtingsroutes. Zij volgen hierin zoveel mogelijk de school. 
 
DONS-docenten zullen zoveel mogelijk op één kleurgroep ingeroosterd 
worden gedurende de week.  
 
Kleurgroepen hebben hun vaste ruimte waar de activiteiten 
plaatsvinden. 
 
Buitenspelen gebeurt op het schoolplein, dat verdeeld is over de 
verschillende kleurgroepen.  
 
De Dagsluiting gebeurt per kleurgroep in de eigen ruimte en is zonder 
ouders. 
 
 

	

English	version	below	
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Guidelines	for	safety	and	hygiene	reopening	
DONS	1	

	
	

DONS	has	used	the	protocol	drawn	up	for	the	childcare	sector	to	form	these	guidelines.	It	is	
important	that	all	of	us,	parents,	children	and	DONS	teachers,	follow	these	guidelines	when	DONS	
reopens	on	May	11.	
 
	

I 	 General	

 1	 General RIVM guideline 
Security risks	

The new RIVM guideline is the starting point, adjusted for the childcare 
setting. 
 
Specifically, the following measures are in effect: 
• It is not necessary to keep a distance of 1.5 meter distance 

between children 
• If possible 1.5 meter distance should be kept between staff 

members and children 
• 1.5 meter should always be kept between staff members 
• 1.5 meter should always be kept between staff and parents 
• Holders ensure that the GGD is reported if they have more than 1 

case (with corona disease) on location. 

 2	 Physical contact 
 
 
 
	

• Everyone washes their hands frequently in accordance with the 
guideline, with soap and water for at least 20 sec 

• Do not shake hands 
• Coughing / sneezing in the elbow 
• Don't touch your face 

 3	 Hygiene measures	 DONS employees often clean the materials that staff and children use 
and the places that are often touched. 
 
One or more members of staff must be held responsible for the 
implementation of these hygiene measures. 
 
For more information see the LCHV guideline: 
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso	
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 4	 Stay-at-home rules - 
children's health	

The holder applies the advice and guidelines of RIVM 
 
Specifically, the following measures are in effect: 
Children with the following complaints stay at home, or must be 
collected from DONS: 
• Nose cold 
• Running nose 
• To sneeze 
• Sore throat 
• Slight cough 
• SLight temperature to 38 degrees Celsius or fever (above 38 

degrees Celsius) 
• Children are only allowed to attend day care again if they are 

symptom-free for 24 hours 
• If someone in the child's household has a fever above 38 degrees 

Celsius and / or shortness of breath, the child will also stay at 
home 

• If everyone is symptom-free for 24 hours, the children can go back 
to the daycare 

• If someone in the children's household has been tested for COVID-
19 and positive, children should wait for that person to be 
symptom-free for 24 hours and then stay at home for an 
additional 14 days 

	

 5	 Stay-at-home rules - 
staff health	

Working in childcare is one of the crucial professions. The following 
RIVM guidelines apply: 
• Personnel with respiratory complaints and/or fever above 38 

degrees Celsius stay at home and are tested for COVID-19. If they 
are symptom-free for 24 hours or have been tested negative, they 
can return to work. 

• Staff members are tested in accordance with the care approach. 
• Staff members who fall into a risk group (in accordance with the 

RIVM list) cannot be obliged to work with or around others, we will 
discuss other activities from home or (elsewhere) on the location.  

• Staff members with family members who fall in a risk group (in 
accordance with the RIVM list) cannot be obliged to work with or 
around others, we will discuss other activities from home or 
(elsewhere) on the location.  

 6	 Transport	 Have staff, parents and children avoid using public transport as much 
as possible. DONS makes no trips during this period.	

    

    
II	 DONS location- specific instruction	

 1	 General	 From the 11th of May all children from the age of 4-12, of which 
parents have a contract with the after school day care, can attend this 
day care on the days they attend school. Emergency care remains in 
effect.	

 2	 Contact with parents	 Children are brought or picked up by one adult. You can share 
information about your child(ren) digitally or over the phone. 
 
DONS limits contact between children from different groups and 
between children and adults. Parents should limit contact with the 
DONS-teachers and between one another.	

 3	 Traffic	 Where possible we organise one-way- traffic in the school building. 
DONS complies with the measures taken by the school. 
 
If you want to pick up your child(ren) before 05.00 PM, call the DONS 
mobile from behind the line of trees on the playground. Your child(ren) 
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will be send to you, subsequently you will leave the playground with 
your child(ren).  
  
If you want to pick up your child(ren) after 05.00 PM, you report at the 
(facing the schoolbuilding) left entrance. A DONS-teacher will make 
sure your child(ren) is located and send outside. You will await this 
behind the line of trees on the playground. Subsequently you will leave 
the playground with your child(ren).  
 
Are we playing outside? Then we ask you to report at the specially 
organised pick-up desk behind the line of trees on the playground. A 
DONS-teacher will make sure your child(ren) is send to you. 
	

 4	 During day care	 As much as possible DONS teachers will be accompany the same 
colorgroup during the week. Colorgroups have their own fixed space for 
activities.  
 
The playground will be divided in sections, colorgroups share a fixed 
section as long as partial opening is the norm. 
 
The close of day will happen within the same colorgroups and without 
the attendance of parents.	

	

	


