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Aangescherpte corona richtlijnen 

voor medewerkers, vrijwilligers en bezoekers 
 
 
Geachte ouders en bezoekers van Villa Kinderfun, 
  
Om de opvang op de Buitenschoolse opvang zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn de 
coronamaatregelen van Villa Kinderfun aangescherpt in verband met de heropening van de 
Buitenschoolse opvang per 19 april 2021. 
 
Om ouders en bezoekers van Villa Kinderfun te informeren, treft u hieronder de aangescherpte corona 
richtlijnen aan die van toepassing zijn voor medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van Villa Kinderfun. 
 
Houd je strikt aan de Hygiënemaatregelen: 

• Was vaak je handen met zeep, hiermee verwijder je het virus van je handen en kun je jezelf of 
anderen minder makkelijk besmetten 

• Raak je gezicht zo min mogelijk aan met je handen, op die manier is de kans kleiner dat je 
besmet raakt als je het virus op je handen hebt en besmet je anderen minder snel. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, zo blijven je handen eerder virusvrij. 
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
• Schud geen handen, zo kan het virus zich minder gemakkelijk via handen verspreiden 
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Zo kan het virus zich minder makkelijk 

verspreiden door (ongewild) hoesten of niezen 
• Vermijd drukte. 
• Maak de deurklink van je groep en het dichtstbijzijnde toilet dagelijks meerdere keren schoon. 

  
Binnen Villa Kinderfun hanteren wij een aantal aangescherpte maatregelen: 

1. Op de groep/werkplek is het verplicht om 1,5 meter in acht te nemen en waar dat niet kan 
minimaal één meter afstand te houden (t.o.v. volwassenen). 

2. De kinderen van de dagopvang worden aan de buitenzijdeuren van hun desbetreffende 
stamgroep door de ouder gebracht en opgehaald. Baby’s worden in zijn/haar Maxi-Cosi per 1 
ouder in het voorportaal overhandigd en opgehaald.  

3. Het BSO kind wordt door 1 ouder aan de voordeur gebracht en gehaald. De ouder belt met de 
BSO pedagogisch medewerker voor het doen van de overdracht. 

4. Ook buiten de groep/werkplek is het verplicht anderhalve meter afstand te houden (tussen 
volwassenen onderling en tussen volwassenen en BSO kinderen).  

5. Desinfecteer regelmatig door de dag heen alle hotspots (deurklinken, koelkast, thee- en 
koffieapparaten, kopieermachines, telefoons, zitplekken, tafels en stoelen et cetera). 

6. Er mogen maximaal drie volwassenen aanwezig zijn op een groep/werkplek. 
7. Houd je strikt aan de hygiënemaatregelen. 
8. Het is voor iedere medewerker verplicht om een button “anderhalve meter afstand” te dragen, 

om onszelf en elkaar daaraan te blijven herinneren. Button verkrijgbaar op kantoor. 



9. Het is buiten de eigen stamgroep/werkruimte, verplicht om met milde klachten bij een 
negatieve coronatest uitslag een mondkapje te dragen. Mondkapjes verkrijgbaar op kantoor. 

10. Draag ook in de eigen stamgroep/ruimte zoveel als mogelijk met milde klachten bij een 
negatieve coronatest uitslag je mondkapje. 

11. Was regelmatig je handen, gebruik desinfecterende alcohol. 
12. Overweeg om zoveel mogelijk in de frisse buitenlucht pauzes te houden. 
13. BSO medewerkers laten om het half uur de BSO kinderen hun handen extra wassen. 
14. BSO medewerkers zorgen dat speelgoed en materialen extra gereinigd/gedesinfecteerd 

worden. 
15. De medewerkers van de dagopvang, BSO en het kantoor zorgen dat ervoor dat om het uur de 

ruimte geventileerd wordt door de ramen op een kiepstand te openen. 
16. Het buitenspelen gebeurt dagelijks verspreid in tijdblokken en in kleine groepen. Pedagogisch 

medewerkers stemmen dit onderling met elkaar af. 
17. Kinderen van de BSO en dagopvang spelen niet gelijktijdig in dezelfde tuin samen. 
18. Tijdens het naar school brengen, uit school ophalen en het vervoeren van kinderen dragen de 

pedagogisch medewerkers en vrijwilligers een mondkapje. 
19. Medewerkers en vrijwilligers zijn er verantwoordelijk voor dat er voldoende mondkapjes 

aanwezig zijn in de auto’s van Villa Kinderfun. 
20. Mondkapjes worden niet langer dan één werkdag gedragen. 

  
Zelftest beleid voor medewerkers 
Met ingang van 3-5-2021 zijn er door het Ministerie van OCW (en SZW) zelftesten beschikbaar gesteld 
aan Villa Kinderfun. Daarmee kunnen medewerkers van Villa Kinderfun zichzelf tot de zomervakantie 
preventief testen. Daartoe is het volgende zelftestbeleid vastgesteld: 

- Het afnemen van een zelftest is geheel vrijwillig. 
- Degene die de zelftest afneemt, is niet verplicht de uitslag te delen.  
- Villa Kinderfun doet wel een dringende oproep aan medewerkers om een positieve uitslag te 

melden, zodat een verdere uitbraak kan worden voorkomen. Met de uitslag wordt 
vertrouwelijk omgegaan. 

- Medewerkers die deel willen nemen aan de zelftesten, ontvangen van Villa Kinderfun een 
voorraad zelftesten (zolang de voorraad strekt). 

- Alle medewerkers wordt aangeraden zichzelf tweemaal per week te testen en de testdagen af 
te stemmen op de werkdagen. 

- Het zelftesten duurt in principe tot aan de zomer. 
- Omdat de zelftesten kostbaar en schaars zijn, moeten zij op een veilige plek bewaard worden. 
- De zelftesten zijn uitsluitend bestemd voor medewerkers van Villa Kinderfun en mogen niet 

verstrekt of doorverkocht worden aan derden. 
 
Wanneer je milde verkoudheidsklachten hebt: 

• Minimaal twee keer per dag doe je een poging om een testafspraak te maken voor het 
coronavirus, b.v. 1 x bellen en 1 x via de website coronatest.nl, (maak een print screen als je 
aanmelding vastloopt). 

• Aangezien wij een cruciaal beroep hebben, kun je met milde verkoudheidsklachten bij negatief 
getest aan het werk. 

• Houd je strikt aan de hygiënemaatregelen. 
• Houd je strikt aan bovenstaande maatregelen. Draag een mondkapje bij milde klachten en 

houd anderhalve meter afstand tot collega’s en bezoekers. 
  
Wanneer je koorts of zware verkoudheidsklachten hebt: 

• Neem dan contact op met je leidinggevende (op vrijdag de manager). 



• Minimaal twee keer per dag doe je een poging om een testafspraak te maken voor het 
coronavirus, b.v. 1 x bellen en 1 x via de website coronatest.nl, (maak een print screen als je 
aanmelding vastloopt). 


