PROTOCOL SOCIAL DISTANCE
Kinderdagverblijf en peuteropvang
1. We beperken de oudercontacten op de groep zoveel mogelijk:
•

•
•
•
•
•

Op het kinderdagverblijf en de POV brengen de ouders via de eigen buiteningang van
de groep hun kind. Zorg dat je vooraf de ouders alvast vraagt om jullie een update/
overdracht te geven door in het logboek een berichtje te schrijven met veranderingen,
schema's en eventuele bijzonderheden. Op deze manier kunnen we de overdracht op
de breng momenten beperken.
Bel de ouders van kinderen die in de afgelopen periode zijn overgegaan naar een
nieuwe groep op, om telefonisch ‘kennis te maken’ en een korte intake te doen.
De overdracht van het kind vindt bij de deur plaats. Eén ouder en bij voorkeur steeds
dezelfde ouder, brengt en haalt het kind; er komen geen broertjes of zusjes mee of
opa’s en oma’s mee.
De kinderen worden ook via de eigen buiteningang van de groep weer opgehaald. De
overdracht bij het ophalen wordt zoveel mogelijk beperkt. De pedagogisch
medewerkers communiceren de gebruikelijke zaken via het ouderportaal.
De pedagogisch medewerkers pakken de tasjes/rugzakken van kinderen zoveel
mogelijk al in zodat ouders het alleen maar hoeven te pakken/aan te nemen.
De pedagogisch medewerkers spreken ouders aan als men geen 1,5 meter afstand
houdt of onnodig met andere ouders blijven praten.
We hanteren nog steeds de richtlijnen van de RIVM. Zie hiervoor de poster van de
Rijksoverheid en Beslisboom wanneer kinderen thuis blijven.

BSO en VSO
We beperken de oudercontacten op de groep zoveel mogelijk:
•
•
•

•
•
•

Op de VSO en BSO halen en brengen ouders de kinderen tot aan de deur. Ouders
komen niet mee naar binnen.
Eén ouder en bij voorkeur steeds dezelfde ouder, brengt en haalt het kind; er komen
geen broertjes of zusjes mee of opa’s en oma’s mee.
De overdracht van het kind vindt bij de deur plaats. De overdracht bij het ophalen
wordt zoveel mogelijk beperkt. De pedagogisch medewerkers en ouders
communiceren bijzonderheden via het ouderportaal of nemen telefonisch contact met
elkaar op.
De kinderen nemen zelf hun jas en tas mee naar buiten.
De pedagogisch medewerkers spreken ouders aan als men geen 1,5 meter afstand
houdt of onnodig met andere ouders blijven praten.
We hanteren nog steeds de richtlijnen van de RIVM. Zie hiervoor de poster van de
Rijksoverheid en Beslisboom wanneer kinderen thuis blijven.

2. Voorzorgsmaatregelen die SKPC treft:
•
•
•

•

Wij vragen jullie om bij het betreden van de groep vooraf altijd je handen te
desinfecteren. Ook als je maar even op de groep moet zijn of alleen iets moet pakken.
Oudergesprekken en intakes worden telefonisch ingepland. Indien het niet lukt om
deze telefonisch te doen, vinden deze plaats op locatie waarbij goed rekening wordt
gehouden met de 1.5 meter afstand.
Rondleidingen vinden plaats. Deze mogen niet op de groepen komen en moeten
goed rekening houden met de 1.5 meter afstand. We geven aan dat de nieuwe
ouders alleen komen kijken en een mondkapje moeten dragen.
Externen mogen niet op de groepen

