
Hier volgt voor de Kindertuin geldend plan voor volledig openen opvang per 19-04-2021. 

 

Er zijn geen opgelegde eisen vanuit de Rijksoverheid aan dit plan, we doen wat we kunnen! 

We zien een toename van besmettingsrisico’s, doordat we volledig open gaan. 
Simpelweg door de volgende zaken: 

• Op de NSO groepen is het onmogelijk mixen van kinderen uit verschillende groepen en 
scholen te voorkomen. 

• We vangen meer kinderen op dan tijdens de noodopvang-periode van de afgelopen 
maanden. Alle kinderen hebben hun eigen contacten op school, gezin, sportclubs en 
zwemles, die samenkomen bij ons in een groep. 

We willen transparant zijn, door een beeld te schetsen van de geldende regels & maatregelen en 
inzicht geven in data van op te vangen kinderen bij ons (op de NSO gericht, KDV is al open).  

Inzicht hebben is daarom ons doel in dezen, zodat in geval van besmetting snel geschakeld kan 
worden. 

We willen ouders inzicht geven hoe de opvang georganiseerd wordt de komende periode, zodat zij 
een goede afweging kunnen maken om hun kinderen bij ons te laten opvangen of niet, gezien de 
risico’s. 

Ten grondslag liggen Protocol Kinderopvang d.d. 14-4-2021 
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-
kinderopvang en de 

Handreiking voor locatie-specifiek plan voor heropening BSO 
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/4/13/handreiking-voor-
locatie-specifiek-plan-heropening-bso en Beslisboom 0 jaar t/m groep 8 d.d. 15-04-2021 
https://www.boink.info/beslisboom 

En ingewonnen advies van GGD Zaanstreek Waterland d.d. 15-04-2021. 

Omdat het veel informatie betreft is de indeling als volgt: 

• Algemene regels op ALLE groepen 

• Locatie-specifieke regels Assendelft 

• Locatie-specifieke regels Westzaan 

• afsluiting 

Doordat er dinsdagavond 13/4 pas bekend werd dat wij maandag open moeten, is het goed mogelijk 

dat dit plan en geldende regels de komende periode nog aangepast worden. 

Wij verwachten van ouders dat zij zich houden aan ons beleid en op de hoogte zijn/ of zich op de 

hoogte stellen van de geldende regels. 
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Algemene regels op alle groepen: 

• Aangepast deurbeleid; ouders komen niet binnen en ouders houden afstand tot elkaar 
buiten, als zij moeten wachten. Als goed afstand gehouden wordt zullen we geen 
maatregelen hoeven nemen om ouders tijdvakken voor brengen en halen op te leggen. In 
Westzaan hebben beide groepen een andere ingang/uitgang. In Assendelft gebruiken ouders 
onze eigen ingang en komen verder niet in de school. 

• Voor aanvang van de opvang wordt een triage formulier ingevuld door ouders. Er is een 
nieuw formulier d.d. 15-04-2021. Bij twijfel overleggen ouders telefonisch met ons of ze het 
kind kunnen brengen. Bij klachten worden kinderen thuisgehouden en worden wij op de 
hoogte gesteld. Als de klachten COVID gerelateerd zijn, adviseren wij te testen. 

• Extra hygiëne maatregelen; deze omvatten regels over handen wassen bij binnenkomst, 
voor iedere maaltijd , na het buiten spelen en dergelijke. Extra schoonmaakrondes worden 
gedurende de dag door ons uitgevoerd. We volgen richtlijnen RIVM. 

• PM’ers dragen een mondkapje in het pand. 
• Bij binnenkomst wordt de lichaamstemperatuur gemeten bij kinderen op het voorhoofd 

d.m.v. infraroodthermometer. Dit wordt in de dagagenda genoteerd. 
• Overdracht wordt zo veel mogelijk telefonisch gedaan, door ouders voor het brengen en 

door ons bij het halen als er bijzonderheden zijn. Het contact in de deur/bij de poort houden 
we zo kort mogelijk. 

• We ventileren de ruimtes de gehele dag. 
• We beperken inzet van personeel tot een minimum op verschillende groepen. Van de 8 

teamleden zijn er 4 die exclusief op 1 groep ingezet worden en 4 die op maximaal 2 groepen 
staan ingedeeld. Pauzes worden afzonderlijk van elkaar gehouden en niet op andere groep. 

• Op de NSO blijven wij zoveel als mogelijk bij zit momenten op 1,5 meter afstand en fruit eten 
we niet tegelijk met de kinderen 

• We mixen de groepen niet in Westzaan. KDV en NSO spelen apart buiten en KDV gaat via 
slaapkamer naar buiten als de NSO groep aanwezig is in het pand, op loopt via de poort naar 
de tuin. 

• Aan- en afwezigheid wordt dagelijks bijgehouden met aantekening voor inleveren van 
triageformulier en temperatuur kind en bijzonderheden 

• We ontvangen geen ouders in het pand en oudergesprekken doen we telefonisch. Mocht er 
een situatie zich voordoen dat dit erg ongewenst is, ontvangen wij (één van de ) ouder(s) op 
afstand, met mondkapje, in een geventileerde ruimte. 

• We hanteren de Regelboom, nu bekende laatste versie 15-04-2021. 
• Bij twijfel overleggen wij met speciaal ingericht team voor school en kinderopvang van de 

GGD Zaanstreek/Waterland. 
• Naar aanleiding van de belronde van gisteren maken we een lijst met kinderen die elders ook 

worden opgevangen (dagen en organisaties). 

  



Locatie specifiek voor NSO Assendelft: 

• Leeftijden 7- en 7+ eten fruit aan aparte tafels 
• Ma 0+/6-, Di 4+/7-, Do 9+/7- (het getal voor de + geeft aan het aantal kinderen van 7+, de – 

geeft aan aantal kinderen onder de 7) 
• Er worden kinderen van alleen deze school opgevangen. Overdag verblijven zij in cohorten 

op school. In de middag verblijven zij in één (groot) lokaal bij ons. Dat geeft meer risico’s voor 
de kinderen die geen broertje of zusje in een andere klas hebben zitten, omdat ze bij ons in 
één groep worden opgevangen. 

• Er is een vaste bezetting van PM’ers op de groep. 
• We vangen op drie middagen kinderen op uit vier verschillende klassen die de school kent. 
• We spelen veel buiten en er kan goed geventileerd worden in de ruimte. 
• Opvang qua klassenindeling Wij-Land Assendelft: 

Ma 3x groep 1/2 en 2x groep 3/ 4 
Di 4x groep 1/ 2 en 3 x groep 3/ 4 
Do 6x groep 1/ 2 en 3x groep 3/ 4 en 3x groep 5/6 en 3x groep 7/8 

Locatie specifiek voor NSO Westzaan: 

• We splitsen de groep op leeftijd bij het fruit eten 4-7 jarigen bij elkaar en 7+’ers. &+ eet 
boven aan tafel. Anderen beneden, beiden met een PM’er. Aantal 7+ in beeld/ aantal 7- 

• Ma 7+/9- Di 9+/11- Wo 9+/6- Do 8+/9- Vr 4+/6-(het getal voor de + geeft aan het aantal 
kinderen van 7+, de – geeft aan aantal kinderen onder de 7) 

• PM’er houdt 1,5 meter in acht en eet op een ander moment fruit 
• Foto maken van de zitplaatsen per bakfiets bij het halen en worden uitgeprint en met de 

triageformulieren per dag bewaard. 
• Lunch met minder dan 10 kinderen kan aan één tafel, zonder op te splitsen. Zijn het meer 

kinderen dan 7+ boven eten 
• De kinderen worden van twee scholen met bakfietsen gehaald, sommige kinderen fietsen 

zelfstandig met ons mee. 
• We hebben in beeld welke kinderen van andere opvangvormen gebruik maken, we vangen 

één kind alleen in vakanties op van Kroosduiker Noord. 
• Per 19-04-2021 zijn de Fietscontracten weer van toepassing. 
• We spelen buiten en binnen (al dan niet met gerichte georganiseerde activiteit) en wisselen 

dat af. Er kan goed geventileerd worden. 
• Opvang qua klassenindeling school: 

Wij-Land 
Ma 7x groep 1/2  en 7x groep 3/ 4 en 1x groep 5/6 
Di 8x groep 1/2 en 6x groep 3/ 4 en 3x groep 5/6 
Wo 2x groep 1/ 2 en 5x groep 3/ 4 en 3x groep 5/6 
Do 7x groep 1/ 2 en 6x groep 3/ 4 en 2x groep 5/6 
Vr 4x groep 1/ 2 en 2x groep 3/4 en 2x groep 5/6 

         
Kroosduiker Zuid 
Ma 2x groep 1/2 en 1x groep 3/4/5 
Di 1x groep 1/ 2 en 1 x groep 3/4/5 
Wo 2x groep 1/ 2 en 3 x groep 3/4/5 
Do 2x groep 1/ 2 en 1x groep 3/4/5 
Vr 1x groep ½ en 1x groep 3/4/5 



Ter afsluiting: 

We zien er naar uit de kinderen volgende week weer allemaal te ontmoeten! 

We vinden het ook een beetje spannend. 

We gaan er van uit dat iedereen op de hoogte is van- en zich houdt aan- de regelgeving en anders de 
bovenstaande linkjes gebruikt om zich te informeren. 

Heb je vragen of twijfels je kind te brengen, kan je ons bellen of mailen op werkdagen(!) 

Het triageformulier kan je ook op onze website vinden. 

Vriendelijke groet, 
Miriam Boerema 
Kindertuin Westzaan 
16-04-2021 

 

 

 


