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Inleiding
De Koningsbeer biedt kwalitatief goede kinderopvang. Dit betekent dat wij eisen stellen aan het
pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan. Wij zijn voortdurend gericht op verbetering van de
pedagogische kwaliteit. Dit doen wij door kritisch te blijven kijken naar ons pedagogisch handelen. Wij
evalueren het pedagogisch beleid en stellen het bij indien daar aanleiding toe is. Gezien deze
uitzonderlijke tijd hebben wij een tijdelijk beleidsplan opgesteld die tijdens de gehele looptijd van de
“Corona crisis” zal gelden. Ouders zijn gedurende de periode van sluiting met regelmaat op de hoogte
gehouden over de gang van zaken bij de Koningsbeer. Deze documenten staan ook allemaal op de
website van de Koningsbeer. In dit document beschrijven wij aanpassingen die noodzakelijk zijn om de
opvang professioneel, vertrouwd maar vooral veilig te houden voor de ouders, kinderen maar ook de
medewerkers van de Koningsbeer. Zaken die in dit document niet terug komen blijven hetzelfde zoals
u dat van ons gewend bent en hoe het beschreven staat in normale beleidsplan. Daarnaast blijven alle
bestaande protocollen van kracht. De uitzonderingen worden in dit document uitgelegd.
1. Groepsindeling en personeel:
De Koningsbeer heeft 3 stamgroepen; de Troetelberen, Teddyberen en Koningsberen. Daarnaast
hebben wij een BSO op het Zandeind in Riel. Hier zijn een aantal wijzigingen van kracht gedurende deze
crisis. Eén van deze wijzingen is een aanpassing in de stamgroepen. Van de Teddyberen (middelste
ruimte) gaan we tijdelijk een verticale groep maken. Dit houdt in dat daar kinderen van 0-4 jaar
opgevangen kunnen worden. Wij hebben hiervoor gekozen omdat we op deze manier de groep van de
Troetelberen (0-2 jaar) kleiner kunnen maken waardoor wij met minder personeel op de groep nodig
zijn. Met inachtneming van de 1.5 meter afstand die de medewerksters van elkaar moeten houden is
dit de eenvoudigste en verantwoordste keuze die we kunnen maken. Daarnaast is de kans op
besmetting onder de kinderen, die natuurlijk al heel gering wordt geacht nog kleiner omdat kinderen
uit hetzelfde gezin bij elkaar blijven en niet op 2 verschillende stamgroepen spelen. Dit zal er als volgt
uit gaan zien;
-

-

-

De Troetelberen is stamgroep 1 met kinderen in de leeftijd van 0 – 2 jaar. Deze groep blijft
ongewijzigd, maar wordt kleiner waardoor we met maximaal 3 pedagogisch medewerksters
aanwezig zijn op de groep.
De Teddyberen is stamgroep 2 met kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. Op deze groep gaan
we broertjes en zusjes plaatsen. Ook op deze groep hebben we dan maximaal 3 pedagogisch
medewerksters nodig.
De Koningsberen is stamgroep 3 met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Deze groep blijft
ongewijzigd.
Sport en Spel BSO de Koningsbeer locatie het Zandeind blijft gesloten, we zullen de BSO
kinderen opvangen op school, hierover meer onder het kopje BSO.

Wij zullen tijdelijk geen gebruik maken van gezamenlijke activiteiten met andere groepen of met school.
Vanzelfsprekend plannen we ook geen uitstapjes. Ook zullen er gedurende deze crisis geen kinderen

gaan wennen of doorgaan naar een volgende/andere groep, mits dit noodzakelijk is voor de planning.
Dit wordt dan overlegd met de betreffende ouders.
Uiteraard is het vaste personeel aanwezig, ondersteund door de 2 vaste stagiaires, zij zijn bijna
afgestudeerd en mogen ingezet worden als 3e leidster op de groepen. De kinderen hoeven dus niet te
wennen aan nieuwe of andere gezichten. De kleintjes die tijdelijk naar de Teddyberen gaan worden
verzorgd door een vaste leidster van de Troetelberen. Ze veranderen enkel tijdelijk van ruimte.
Wij zijn ons er van bewust dat kinderen zullen moeten wennen na een lange periode thuis. Natuurlijk
zullen wij er alles aan doen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Wij kijken in onderling
overleg met elkaar en de ouders wat het beste is voor het kind. De huiselijke en vertrouwde sfeer bij de
Koningsbeer zal niet veranderen.
Na aanleiding van bovenstaande is het noodzakelijk dat wij goed naar het spel aanbod en de ruimte
indeling kijken. De ruimte zal hierdoor ook tijdelijk anders ingedeeld worden zodat de kinderen van de
vertrouwde materialen gebruik kunnen maken. Zo is er een rustige hoek gecreëerd op de Teddyberen
waar de kleintjes lekker kunnen spelen en ontdekken. Het gebruik van de thema’s en dagritmes blijft
gewoon hetzelfde.
De buitenruimte is opgedeeld in 2 stukken. Het voorste stuk wordt gebruikt door de Troetelberen. Het
achterste stuk door de Teddyberen en Koningsberen. Zij zullen overleggen wanneer welke groep naar
buiten gaat zodat ze niet samen buiten zijn. Zo houden we de groepen zo klein mogelijk. Tijdens het
buiten spelen zijn de poorten op slot buiten de breng en haal tijden.
2. Wennen en rondleidingen:
Als er een nieuw kindje start in de opvang bespreekt de mentor van het kindje telefonisch het
intakeformulier met de ouder vóór dat het kindje gaat starten. De mentor neemt hiervoor contact met
de ouder op. De intake formulieren mag u dan ingevuld meegeven in het tasje van het kind zodat wij
deze kunnen toevoegen aan de administratie. Voor de veiligheid van de kinderen en het personeel
plannen wij geen rondleidingen gedurende deze crisis. Heeft u interesse in een plekje in de opvang,
neem dan even telefonisch contact met ons op. Wij helpen u graag verder.
3. Halen en brengen van de kinderen:
Waar het meest in aangepast gaat worden is het halen en brengen van de kinderen. Dit zal voor de
ouders, de medewerksters maar vooral voor sommige kinderen erg wennen zijn. Wij streven ernaar de
kinderen een gevoel van welkom en veiligheid te bieden. Voor het brengen gelden de volgende regels;
Let op, we hanteren dezelfde tijden als doorgaans. Brengen voor 9 uur en ophalen tussen 12.45 en 13.15
of na 16.30 (tenzij anders afgesproken)
-

Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets.
Één ouder brengt en haalt de kinderen.
Er is enkel toegang tot de Koningsbeer via de ingang aan de Bernhardstraat.
Via de poort loop je om de groepen heen en mag uw kind gebracht worden bij de deur die
grenst aan de buitenruimte van de groep. De voordeur blijft gesloten!
De looproute is aangegeven met pijlen.
U mag de groepsdeur openen, waarnaar jullie kindje zelf naar binnen komt (kruipend of lopend).
Wij zullen de jassen uitdoen. Het tasje van de kinderen mag u bij de deur zetten. Wij zullen deze
opruimen.

-

-

-

Baby’s worden gebracht in een Maxi-Cosi. Wij zullen uw kindje eruit pakken, zo is de overgang
voor de allerkleinste ook het kleinst en kunnen de ouders buiten blijven. De Maxi-Cosi blijft bij
ons zodat wij uw kindje hier ook weer in kunnen leggen bij het ophalen.
Houdt 1.5 meter afstand van het personeel en van andere ouders, zie je dat een ouder bij de
groepsdeur staat, wacht dan even op elkaar.
De ouder verlaat de speelplaats via de looproute, deze komt uit bij het poortje op het
kleuterplein. U kunt dan om de Koningsbeer (pad langs onze buitenruimte) terug naar de
Bernhardstraat.
U dient de aanwijzingen van het personeel op te volgen
Wij pakken geen kinderen aan van de ouders.
Bij het ophalen van de kinderen komt u weer alleen. U wacht buiten bij de groepsdeur, de
leidsters constateren dat u er bent en zullen uw kind hun jas aandoen en door de deur naar
buiten laten. Het tasje zetten we bij de deur.

4. Overdrachten:
De overdrachten zijn kort maar warm. Als jullie de kinderen afzetten vragen wij kort hoe het met de
kinderen gaat, graag horen wij hoe laat je verwacht jullie kind(eren) op te halen zodat wij kunnen zorgen
dat alles klaar staat. Het is nogmaals niet de bedoeling dat ouders binnen komen. Op sommige tijden zal
het drukker zijn met ouders dus wij verwachten ook dat jullie met elkaar rekening houden. Mocht je na
de overdracht nog dingen kwijt willen zijn wij altijd (telefonisch) bereikbaar en staan we jullie heel graag
te woord. In deze tijd mag u ook de chat van Bitcare gebruiken. Per groep hebben wij een iPad waarop
we deze berichten binnen krijgen en als er tijd is kunnen beantwoorden. Is het dringend, dan graag
bellen.
Bitcare heeft een nieuwe functie voor ons, namelijk groepsberichten toevoegen. Dat wil zeggen dat wij
één bericht aan meerdere ouders kunnen richten. Wij proberen de app zo uitgebreid mogelijk bij te
houden zodat jullie goed op de hoogte zijn wat er allemaal is gebeurd bij ons.
5. Hygiëne:
Uiteraard is er gedurende afgelopen weken schoongemaakt conform onze gebruikelijke richtlijnen en
daarbij aangescherpt met de extra maatregelen van het RIVM, deze maatregelen zullen wij voortzetten.
Wij worden hierbij ondersteund door Petra, onze huishoudelijk medewerkster. Zij is aanwezig na
sluitingstijd dus de kinderen komen niet met haar in aanraking. Daarnaast houden wij vanzelfsprekend
rekening met de geldende richtlijnen;
-

-

-

Hoesten en of niezen in de elleboog. Indien de kinderen, medewerksters of ouders verkouden
of niet lekker zijn mogen zij niet bij de Koningsbeer komen. Constateren wij symptomen
gedurende de opvang wordt er contact opgenomen met de ouders en moeten de kinderen
direct opgehaald worden. Wij zullen het kindje dan uit de ruimte halen en natuurlijk onder
begeleiding va een medewerkster wachten op één van de ouders.
Zo vaak mogelijk handen wassen, ook de kinderen. Denk hierbij aan voor en na het bereiden
van voedsel, toiletgebruik, snuiten van de neus, verschonen of andere verzorgende taken. Bij
het verschonen kunnen leidsters ook handschoenen gebruiken. Daarnaast mogen de leidsters
gebruik maken van desinfecterende handgel.
De deurklinken, verschoonkussen en toiletten worden extra gepoetst.
De ramen, sanitair, speelgoed en andere voorwerpen die vaak aangeraakt worden meermaals
per dag afgenomen.

6. Gebruik verschoonruimte, toiletten en slaapkamer:
Het gebruik van de toiletten blijft hetzelfde als dat de kinderen gewend zijn. Iedere groep heeft zijn
eigen toiletten. De verschoonruimte tussen de Troetelberen en Teddyberen is een gedeelde ruimte. De
pedagogisch medewerksters letten er op dat er maar 1 medewerkster aanwezig is in de
verschoonruimte. Er wordt per keer dus maar 1 kindje verschoond. De commode van de Koningsberen
is verplaatst naar de ruimte van de Teddyberen zodat ook daar de kinderen verschoond kunnen worden.
De kinderen kunnen volgens de richtlijnen van het RIVM ook gewoon in dezelfde ruimte als gewoonlijk
slapen. Ook de buiten bedden zijn gewoon in gebruik. De medewerksters letten er op dat er per keer
maar 1 medewerkster in de slaapkamer aanwezig is.
7. Eten, drinken en trakteren:
Kinderen mogen gewoon zoals gebruikelijk tussen 7 en half 8 bij ons ontbijten. Denk er hierbij aan dat
u zelf het ontbijt meeneemt en voor het drinken zorgt. De eerste fles krijgen de kinderen thuis. Om
17.00 uur kan er een warme maaltijd bij ons gegeten worden tegen een meerprijs. Ook hiervoor gelden
dezelfde regels als voorheen. Kinderen tot 15 maanden mogen zelf eten meenemen, daarna dient het
kindje thuis te eten of bij ons een warme maaltijd af te nemen. Indien er gebruik gemaakt wordt van de
warme maaltijd mag het kindje vanaf 17.45 opgehaald worden.
Als jullie kindje jarig is vieren wij natuurlijk gezellig een feestje! Een aanpassing hierin is dat er geen
ouders bij aanwezig mogen zijn. Wij zullen foto’s maken en deze in Bitcare zetten. De kinderen mogen
trakteren, maar enkel een traktatie die voorverpakt is. Dit uit hygiënisch oogpunt.
8. Ruilen en vakanties:
De regels omtrent het ruilen blijven hetzelfde. Je kan een ruil dag aanvragen en deze wordt toegekend
indien de planning dit toelaat en de ruildatum omstreeks dezelfde week valt. Aanvragen van extra dagen
gebeurt ook op dezelfde manier. Let er op dat wij nu veel aanvragen krijgen voor het ruilen van dagen.
Wij proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen maar kunnen niet garanderen dat alle aanvragen
gehonoreerd worden.
9. BSO:
De locatie het Zandeind blijft gesloten. We bundelen de krachten van het Kindcentrum door gezamenlijk
zorg te dragen voor de opvang. De Kinderen die een contract hebben bij de BSO mogen gebruik maken
van de BSO op de dagen dat zij naar school toe moeten. Heeft een kind 2 middagen op contract, mag
het kind beide middagen dat ze naar school moeten naar de BSO. Dit geldt dus enkel voor de dagen dat
het kind naar school moet, niet op de gebruikelijke dagen.
Heeft het kind 1 middag op contract en moet het kind 2 dagen naar school, dan mag het kind 1x naar
de BSO komen. De andere dag dienen ouders zelf de opvang te voorzien. Tenzij u recht heeft op
noodopvang.
10. Noodopvang:
Vanaf 11 mei blijft de noodopvang van kracht. Heeft u geen BSO contract, of heeft u wel een BSO
contract maar extra opvang nodig dan mag u beroep doen op de noodopvang indien beide ouders in
een cruciaal beroep werken. Dit geldt ook voor één ouder gezinnen. Is er 1 ouder werkzaam in een
cruciaal beroep dan vragen wij u nadrukkelijk om eerst zelf te proberen zorg te dragen voor de opvang.
Mocht dit echt niet lukken kunt u contact opnemen voor noodopvang. De Noodopvang wordt vanaf 11
mei verzorgd door personeel van de Vonder.

Even kort alle afspraken specifiek op een rijtje:
-

Ouders komen niet binnen bij de opvang!
Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar 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 bij melding wordt gedaan bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval
(met ziektebeeld corona) op locatie hebben
Bij binnenkomst vragen we of kinderen klachten hebben en indien ze wel klachten hebben moeten ze
naar huis
Bij twijfel moeten de kinderen naar huis.
Indien er gedurende de dag klachten ontstaan wordt er contact met jullie opgenomen, het kind moet dan
direct naar huis.
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
Belangrijke zaken die de pedagogisch medewerksters direct moeten weten graag doorbellen, appen of
melden via de chat van Bitcare.

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht met betrekking tot het ziektebeeld:
-

Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis: Neusverkoudheid, Hoesten, Moeilijk
ademen/benauwdheid.
Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis.
Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.
Indien iemand in het gezin koorts heeft blijft het kind ook thuis.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
Als iemand in het huishouden van de kinderen positief getest is voor COVID-19 moeten kinderen wachten
tot dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
Bij koorts bij een gezinslid (vanaf 38 graden) blijft iedereen in het huishouden thuis.
Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s)

