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Protocol Veiligheid & Hygiëne n.a.v. Covid-19  
  

Februari 2021 
  

Algemene notitie vooraf   
Ouders & verzorgers worden geacht bekend te zijn met dit protocol. Hiermee worden vergissingen en 
vervelende situaties voorkomen. 
 
De kinderopvang, en daarmee ook de peuterspeelzalen, gaat per 8 februari 2021 weer open na een 
periode van sluiting i.v.m. Covid-19. Sinds de 1e heropening in mei 2020 werkt de Mallemolen met dit 
Veiligheid & Hygiëne Covid-19 protocol. Dit protocol is aanvullend op het bestaande Veiligheid & 
Hygiëne protocol van de Mallemolen. 
  
Het Covid-19 protocol van de Mallemolen is samengesteld uit de richtlijnen en adviezen van de RIVM 
enerzijds, het protocol welke is samengesteld door de brancheorganisaties anderzijds en de praktische 
vertaling naar de toepasbaarheid bij de Mallemolen. Voor de leesbaarheid is het protocol ingedeeld in 
zes categorien:  

1. Wanneer moet uw kind thuis blijven 
2. Testen 
3. Quarantainebeleid 
4. Wanneer een kind Covid-19 heeft 
5. Afstand houden  
6. Hygiënemaatregelen  
7. Wegbrengen & ophalen  
8. Bijzonderheden  

 
Voor het overzicht zijn de punten uit het protocol puntsgewijs benoemd. Het protocol wordt aangepast 
na wijzigingen door het RIVM en na ervaringen in de praktijk, Het is daarmee een levend document.  
  
Communicatie   
• Het bestuur en de juffen van De Mallemolen communiceren de algemene en de specifieke 

maatregelen aan de ouders en verzorgenden.   
• Wanneer er vragen zijn over het protocol kunnen die bij de juffen en eventueel bij het bestuur 

gesteld worden. De juffen hebben de ervaring met de toepassing van het protocol in de prakltijk.  
• De rijksoverheid communiceert over hun protocol via www.rijksoverheid.nl en  

www.veranderingenkinderopvang.nl/   
 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.veranderingenkinderopvang.nl/
http://www.veranderingenkinderopvang.nl/
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1. Wanneer moet uw kind thuis blijven  
• Het protocol wanneer uw kind thuis moet blijven, is bij de Mallemolen gericht op de kinderen die 

komen spelen (t/m de leeftijd van 4 jaar). Richtlijnen die voor oudere kinderen gelden, kunt u terug-
vinden in het protocol Kinderopvang op de website https://www.veranderingenkinderopvang.nl  

• Voor kinderen met een neusverkoudheid is de ‘Beslisboom 0 jaar t/m groep 8’ van BoinK, AJN & 
RIVM beschikbaar (bijlage 1, laatste versie 12 februari 2021). Verder kent de GGD Gooi & 
Vechtstreek het test & thuisblijf beleid voor kinderen (https://www.ggdgv.nl/mijn-
gezondheid/infectieziekten/coronavirus/test-en-thuisblijfbeleid-kinderen/ ). Het RIVM kent de 
‘Handreiking Neusverkoudheid’ (https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen  , laatste 
update 8 februari 2021). Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

• Kinderen van 0 tot en met 4 jaar mogen naar de opvang:  
o met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 
o als ze af en toe hoesten, 
o met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of 

benauwdheid. 
• Kinderen van 0 tot en met 4 jaar blijven thuis:  

o als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID19 (zoals 
benauwdheid, hoesten) hebben;  

o als het kind getest wordt en/of in afwachting is van het testresultaat (zie ook Testen) 
o als het kind zelf of een huisgenoot Covid-19 heeft. Dit moet gemeld worden bij de 

Mallemolen. 
o Of als het kind contact heeft (gehad) met een patiënt met bevestigde Covid-19 (zie ook 

Quarantainebeleid) 
o als er iemand in het huishouden van het kind die naast (milde) klachten die passen bij 

COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis 
totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft. 

• Wanneer uw kind klachten ontwikkelt gedurende de dag, moet het kind direct worden opgehaald 
door de ouders / verzorgenden. De juffen nemen contact op met het verzoek uw kind binnen 30 
minuten op te halen.  

• Wanneer er twijfel is over bovenstaande klachten, kan het kind niet naar de Mallemolen komen.   
• Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood 

reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 14 dagen in 
quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. 
Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang 
of gastouderopvang mogen. 
 

2. Testen 
Heeft uw kind klachten die passen bij corona, dan kan uw kind getest worden. Meer informatie over het 
testen van kinderen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/testen/kind-testen-op-corona . Het advies is om uw kind in ieder geval te laten testen als: 
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan 

incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve 
testuitslag weer naar de opvang*; 

• het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om 
het kind te laten testen; 

• het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van 
iemand die COVID-19 heeft; 

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/
https://www.veranderingenkinderopvang.nln/
https://www.ggdgv.nl/mijn-gezondheid/infectieziekten/coronavirus/test-en-thuisblijfbeleid-kinderen/
https://www.ggdgv.nl/mijn-gezondheid/infectieziekten/coronavirus/test-en-thuisblijfbeleid-kinderen/
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
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• het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die 
COVID-19 heeft; 

• de GGD een test adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 
   

3. Quarantainebeleid 
Een van de algemene maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron -en 
contactonderzoek en het quarantainebeleid. Het RIVM heeft deze voor kinderen gelijkgesteld aan die 
voor volwassen. Dit betekent concreet dat als een kind een nauw contact is van een positief getest 
persoon (min. 15 minuten binnen 1,5 meter afstand), het kind in thuisquarantaine gaat. 
• Kinderen die in quarantaine moeten kunnen zich laten testen van de 5e dag na het laatste risicovolle 

contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief dan 
hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Ouders en andere gezinsleden 
hoeven overigens niet in quarantaine. 

 
4. Wanneer een kind Covid-19 heeft 
• Ondanks alle maatregelen om besmettingen te voorkomen, kan het gebeuren dat een kind Covid-19 

krijgt. Vanuit de overheid zijn maatregelen opgesteld om verdere besmettingen te voorkomen. De 
Mallemolen neemt deze maatregelen over. 

• Wanneer bij uw kind Covid-19 wordt vastgesteld dient u dit direct dit bij de Mallemolen te melden. 
Dit moet bij het bestuur (bestuur@mallemolen.nl) en bij de juffen (juffen.mallen@gmail.com) . 

• Wij nemen contact op met de GGD om vervolgstappen vast te stellen. 
 

5. Afstand houden & mondkapjes 
• Tussen de kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
• Tussen de kinderen en de juffen hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.  
• Tussen de juffen en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Volwassenen onderling 

schudden geen handen.  
• In de kring en tijdens de eet en drink momenten zitten volwassenen op gepaste afstand van elkaar. 

Dit geldt zowel voor de juffen als voor ouders die aanwezig zijn voor een verjaardagsviering of 
tijdens de wenperiode van hun kind.  

• Tussen de juffen en kinderen ouder dan 4 jaar (dus vanaf 5 jaar, hiervan zal sprake zijn van broertjes 
en zusjes), moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.  

• Het dragen van een mondkapje is verplicht voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar die bij de 
Mallemolen naar binnen gaan. Daarbij is het ook van belang dat de juffen vooraf weten dat de ouder 
of verzorger komt. 

    

6. Hygiëne  
• Handen wassen – het verzoek is om thuis voor vertrek de handen te wassen. De kinderen wassen bij 

binnenkomst hn handen met water en zeep bij de wastafel. Tijdens de ochtend zijn meerdere 
momenten waaop de handen van de kinderen extra worden gewassen. De juffen helpen hierbij waar 
nodig. (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene)  

• Hoesten & niezen – zover verwacht kan worden moet dit in de elleboog. De neus wordt altijd 
gesnoten met een papieren zakdoek, waarna deze direct wordt weggegooid en de handen worden 
gewassen.  

• Schoonmaak & desinfectie – onderdelen die bij binnenkomst en vertrek veel worden aangeraakt 
worden intensief schoongemaakt en gedesïnfecteerd door de medewerkers. Dit zijn o.a. de 

mailto:bestuur@mallemolen.nl
mailto:juffen.mallen@gmail.com
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene
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voordeur, het toegangshek, kapstok en deurklinken. Tijdens de ochtend wordt extra schoongemaakt 
en gedesïnfecteerd. Handvaten van speelgoed worden voor opening en na sluiting gedesïnfecteerd.  

• Verschonen – tijdens het verschonen worden wegwerphandschoenen gebruikt. De verschoningstafel 
wordt doorlopend gedesïnfecteerd.  

• Gezichten schoonmaken – de kinderen krijgen van de juffen een eigen hygiënedoekje voor handen 
en mond. Snoetenpoetsers hoeven niet meer mee van huis worden genomen  

• Zonnebrand – op zonnige dagen zorgen ouders er zelf voor dat hun peuter thuis al is ingesmeerd.  
    
7. Wegbrengen & Ophalen  
De juffen vangen de kinderen op bij het toegangshek van het schoolplein. Ook haalt u uw kind op bij het 
toeganghek. Het is voor ouders en verzorgers niet meer toegestaan op het schoolplein en in de 
Mallemolen te komen. 
 
Wegbrengen ziet er als volgt uit: 
• De juffen vangen de kinderen op bij het hek. De juffen lopen in groepjes met de kinderen naar 

binnen. 
• De juffen staan tussen 8.30 en 9.00 uur bij het toegangshek. Mocht in de tussentijd geen juf bij het 

toegangshek staan, verzoeken wij u te wachten buiten het hek. 
• Na 9.00 uur kunt u bellen naar de Mallemolen op 035-621 87 91. Eén van de juffen komt uw kind 

dan ophalen. 
• U kunt bij het hek afscheid nemen. Mocht uw kind verdrietig zijn, kunt uw kind overdragen aan de 

juffen. Voor deze gevallen dragen de juffen een mondkapje. Wij willen u verzoeken dan ook een 
mondkapje te dragen. 

 
Ophalen ziet er als volgt uit: 
• Eén van de juffen staat vanaf 12 uur bij het toegangshek. Wanneer u uw kind komt ophalen, haalt de 

juf uw kind op. 
• De juffen staan tussen 12.00 en 12.30 uur bij het toegangshek. Mocht in de tussentijd geen juf bij 

het toegangshek staan, verzoeken wij u te wachten buiten het hek. 
• Voor 12.00 uur kunt u bellen naar de Mallemolen op 035-621 87 91. Eén van de juffen komt uw kind 

dan brengen. Wij willen  verzoeken hiervoor alleen bij uitzondering gebruik van te maken. Dit 
voorkomt onnodig onrust voor de juffen. 

• Mocht een uitgebreide overdracht nodig zijn van het kind dan kan dat via telefoon of email.  
  

8. Bijzonderheden  
• Verjaardagen – om het maximum aantal volwassenen niet te overschrijden, moet een 

verjaardagsviering vooraf gepland worden. Bij de verjaardag mag 1 volwassene (met mondkapje) 
aanwezig zijn.  

• Traktaties – voor deze fase is besloten dat geen eigen baksels uitgedeeld kunnen worden. Voorlopig 
mag er alleen iets uit een verpakking worden uitgedeeld. Dit kan eetbaar zijn (rozijntjes of koekje) 
maar het mag natuurlijk ook iets om te spelen zijn.  

• Wennen – bij het wennen kan, zoals al gebruikelijk was, 1 ouder/verzorger (met mondkapje) 
aanwezig zijn. De wendagen zijn vooraf gepland, daarvan kan niet worden afgeweken.  



KLACHTEN DIE 
BIJ CORONA PASSEN

= 
neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, hoesten, 
benauwdheid, verhoging of 
koorts, plotseling verlies van 

reuk en/of smaak (zonder 
neusverstopping).

BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8
thuisblijven of naar kinderopvang/school?

Bedenk vóór je begint:  
1. Begin altijd met de startvraag en volg de vragen in de aangegeven volgorde. 
2. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
3. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes/zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden.
4. Heeft het kind corona gehad? Dan is de beslisboom mogelijk tijdelijk niet van toepassing. Vraag de GGD om advies.
5. De beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e inzichten en regelgeving.  Kijk voor de meest actuele 

versie op boink.info/beslisboom.
6. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. 

Nee

Heeft een huisgenoot van het kind naast klachten 
die passen bij corona ook benauwdheid* of 

koorts (38,0 graden of hoger)?

Heeft het kind verkoudheidsklachten?
(neusverkoudheid, loopneus (kleur van het 

snot maakt niet uit), niezen, keelpijn)***

Kind blijft 
thuis en laat 
zich testen

Deze beslisboom is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang 
(kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder) en het basisonderwijs. Heb je vragen 
of twijfel je? Neem dan contact op met een infectieziektenarts van de GGD. Je kunt ook 
bellen naar het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 
(gratis, 08:00 - 20:00 u). Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

© 19 mei 2021 
Deze beslisboom is gemaakt door 
BOinK in samenwerking met AJN 
Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

WANNEER EEN KIND LATEN TESTEN?

Het testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder 
geval dringend geadviseerd als:

- kinderen die op de basisschool zitten (alle leeftijden): bij 
verkoudheidsklachten, hoesten, koorts en/of 
benauwdheid;
- 0 t/m 3 of 4 jaar (nog niet op basisschool): de klachten 
niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er 
ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid);
- een kind contact heeft gehad met iemand met corona. 
Dan is er een indicatie voor het testen in het kader van 
bron- en contactonderzoek. Ouders krijgen hierover 
informatie van de GGD;
- de GGD testen adviseert (bijv. bij een uitbraakonderzoek);
- het kind ernstig ziek is.

Zie het kader hiernaast hoe lang een kind thuis moet 
blijven.

NB: Testen kan nooit worden verplicht. 

WANNEER MAG EEN KIND WEER NAAR DE KINDEROPVANG / SCHOOL?
 
Als de door de GGD vastgestelde quarantaineperiode voorbij is. 

Getest? Kind blijft thuis tot de testuitslag bekend is
- Volg bij een positieve testuitslag (coronavirus is aangetroffen) van het kind of een 
huisgenoot de instructies van de GGD op. 
- Bij een negatieve testuitslag van het kind mag het kind weer naar de 
kinderopvang/school, ook als nog niet alle klachten weg zijn. Tenzij de quarantaineperiode 
zoals vastgesteld door de GGD nog niet voorbij is. 
-  Bij een negatieve uitslag van een huisgenoot die naast milde klachten ook koorts en/of 
benauwdheid heeft, mag het kind weer naar de kinderopvang/school.
-  Is het kind getest omdat het een categorie 3 contact** is van iemand met corona en heeft 
het kind geen klachten, dan hoeft het niet thuis te blijven in afwachting van de testuitslag.

Niet getest? 
Een kind met klachten dat niet getest is mag weer naar de opvang/school als het 
minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is. Is er sprake van milde klachten 
(verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe 
hoesten) en zijn die na 7 dagen na de 1e ziektedag nog niet over? Dan mag een kind ook 
weer naar de kinderopvang/school. Als het kind contact heeft gehad met iemand met 
corona, volg dan de instructies van de GGD op.

Heeft het kind in de afgelopen 10 
dagen contact gehad met een 

overig, niet nauw contact (cat. 3)**  
die corona heeft?

Ja

Nee

Heeft het kind nauw contact (cat. 2**) gehad met 
iemand met corona? Of komt het kind uit een 

oranje of rood gebied uit het buitenland? 
(kijk op www.nederlandwereldwijd.nl)

Nee

Kind mag 
komen

Ja

START 
Heeft een huisgenoot van het kind op dit moment of 

in de afgelopen 10 dagen corona (gehad)?

Kind blijft 
thuis en laat 
zich testen

Ja

Nee

*** Passen deze klachten bij 
gebruikelijke/bekende klachten, zoals 
hooikoorts of astma? Of zijn deze klachten 
al langer dan 7 dagen aanwezig? Dan kun 
je deze vraag met nee beantwoorden.

Ja

Ja

Kind blijft 
thuis en laat 
zich testen

Met deze beslisboom kun je bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag.

Hoest het kind veel* of heeft 
het last van benauwdheid* of 

koorts (38,0 of hoger)?
Nee

Ja

Nee

Kind blijft 
thuis

Hoe oud is 
het kind? 

Kind blijft 
thuis en laat 
zich testen

4 jaar of ouder

0 t/m 3
jaar

 
                 ** WELKE CATEGORIE CONTACT?

- Categorie 1: huisgenoten
  - Categorie 2: overige nauwe contacten (meer dan 15 min. op 

minder dan 1,5 m.) Hieronder kan ook een complete groep 
(kinderopvang) of klas (school) vallen. Dat bepaalt de GGD per situatie.
- Categorie 3: overige niet nauwe contacten

Zie voor uitgebreide toelichting lci.rivm.nl/covid-19-bco

Deze beslisboom is een 'schematische vertaling' van de richt- lijnen van het RIVM.

* Passen deze klachten
bij gebruikelijke/bekende 
klachten, zoals hooikoorts 
of astma? Dan kun je deze 
vraag met nee beantwoorden.

https://lci.rivm.nl/covid-19-bco

