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1. Inleiding 
De overheid heeft besloten alle reguliere kinderopvangcentra te sluiten vanaf 16 maart 2020,  met 

uitzondering voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken. 

Naar aanleiding van dit besluit werken wij volgens een “crisisbeleid” binnen onze kinderopvang. 

Hierdoor kunnen wij veilige en verantwoorde opvang aanbieden aan kinderen van ouder(s) die een 

vitaal beroep uitoefenen. 
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2. Recht op crisisopvang  

 

Ouders die werkzaam zijn in de vitale sector (cruciale beroepen) hebben recht op opvang. 
 

Dat betekent dat er voor deze groep ouders/verzorgers andere regels gelden tijdens deze 

crisis. Als u als enige ouder (met een vitaal beroep) voor uw kind(eren) zorgt, kunt u uw kind 

naar de opvang brengen. Dit geldt ook als uw partner ook een vitaal beroep heeft. Heeft u 

een partner in een niet vitaal beroep? Dan is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen 

als dat kan.  

 

Als dat echt niet lukt, kunt u eventueel uw kind naar onze kinderopvang brengen. Het is geen 

harde eis dat beide ouders in een vitale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat 

mensen met vitale beroepen aan het werk kunnen blijven. 

 

Hierbij geldt wel; mits kinderen geen klachten hebben! 

 

Wij willen u verzoeken telefonisch of per mail aan te geven wanneer u in een vitaal beroep 

werkzaam bent en opvang nodig hebt. 

Voor meer informatie over de lijst met cruciale beroepen; http://www.rijksoverheid.nl  

 

3. Locaties  

 
Schoolgaande kinderen: gaan overdag naar school en worden na schooltijd opgevangen op 

onze BSO locatie “de Wizard”. Wij zullen de kinderen indien nodig van de verschillende 

scholen ophalen. 

Peuterspelen : kinderen die normaal naar ons peuterspelen gaan worden opgevangen op het 

kinderdagverblijf (gele groep). 

Kinderdagverblijf: de gele groep is geopend. Wanneer het aantal kinderen te groot blijkt te 

worden openen wij ook een andere groep. 

Al onze andere locaties zijn gesloten. 

 

4. Kind aantallen 

 
Zowel op de BSO als op het KDV hanteren we een maximaal aantal van 6 kinderen op een 

groep met twee pedagogisch medewerkers. Wanneer er meer kinderen aanwezig zijn 

verdelen onze pedagogisch medewerkers zich over 2 groepen. Hierdoor kunnen wij rekening 

houden met de maatregel dat veilige afstand zoveel mogelijk gehanteerd moet worden, ook 

voor kinderen. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/


 
 

 

 

 

5. Pedagogisch medewerkers 

 

Voor onze pedagogisch medewerkers geldt dat zij zelf in een vitaal beroep werken. Voor hen 

gelden dus de regels van de opvang voor mensen in de vitale sector.  

 

Medewerkers zijn in de periode van 16-03-2020 tot 28-04-2020 niet vrij. We werken met een 

aangepast rooster, waarin we proberen altijd minimaal twee pedagogisch medewerkers in te 

plannen, ook wanneer er weinig kinderen zijn. 

 

Ook voor onze pedagogisch medewerkers geldt dat ze met klachten thuis moeten blijven. 

 

6. Hygiëne maatregelen 

 
Om verspreiding van het virus te voorkomen hebben wij de volgende maatregelen getroffen: 

 

- We houden 1,5 meter afstand van elkaar en ouders. 

- Medewerkers en kinderen (ook de allerkleinste)  wassen hun handen met water en zeep bij 

binnenkomst. 

- We houden zoveel mogelijk gepaste afstand van de kinderen en tussen de kinderen. 

- Wij laten de kinderen regelmatig (20 seconden lang) hun handen wassen. 

- Pedagogisch medewerkers wassen hun handen extra. 

- We leren de kinderen aan om in hun elleboog te hoesten/niezen. 

- We gebruiken papieren zakdoekjes, ook voor het drogen van de handen. 

- Bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts mogen zowel medewerkers, 

ouders en/of kinderen onze opvang op dit moment niet bezoeken. 

- Mochten kinderen tijdens het verblijf op de opvang klachten krijgen, dan zullen wij contact 

met ouders op nemen en hen verzoeken het kind op te halen. 

- Medewerkers die klachten krijgen tijdens hun werk, zullen wij vervangen en naar huis 

sturen. 

- De breng en haal momenten vinden bij de deur plaats, zodat ouders de groepsruimte niet 

betreden. Pedagogisch medewerkers proberen dit uiteraard voor de kinderen zo prettig 

mogelijk te laten verlopen i.v.m. de emotionele veiligheid. 

- Meermaals per dag worden deurklinken, oppervlakken, i-pad/telefoons en sanitair 

afgenomen en schoongemaakt. 

- We ventileren de groepen zo veel mogelijk. 

- Naast extra reiniging van speelgoed,  proberen we jongere kinderen zoveel mogelijk eigen 

speelgoed (van ons) te geven, omdat jonge kinderen dit sneller in hun mond stoppen. 

- Ieder kind krijgt eigen (schoon) beddengoed 



 
 

 

- Onze (kantoor) medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. 

- Kwetsbare medewerkers (verminderde weerstand) of medewerkers met gezinsleden die 

een verminderde weerstand hebben zetten wij op dit moment niet in. 

- Medewerkers kleden zich na hun dienst om, om besmetting via kleding te voorkomen. 

 

7. Pedagogisch beleidsplan 
 

Naast alle aanpassingen werken wij uiteraard via ons al bestaande pedagogische beleid. Juist 

in deze tijd zijn we ons bewust van het belang van de ontwikkeling en de emotionele en 

lichamelijke veiligheid van de kinderen. 

Doordat de vastigheid meer weg valt, investeren de pedagogisch medewerkers in het 

vertrouwen van de kinderen en een prettig klimaat op de groepen. 

Er is oog voor ieder kind en we hebben open contact met ouders over hoe de dag verliep. 

 

8. Vakantie opvang 

 

De huidige maatregelen en noodopvang worden voor nu aangehouden tot 28 april 2020. 

Daarna volgt de mei vakantie.  

In de meivakantie zouden wij normaal gesproken vakantieopvang verzorgen op de 

buitenschoolse opvang en de reguliere planning aanhouden op het kinderdagverblijf. 

Hoe de opvang eruit zal zien in de meivakantie is helaas nog niet te zeggen. Echter is het 

waarschijnlijk niet verstandig om grote groepen kinderen op te vangen in de weken na 28 

april 2020. 

Wanneer u opvang nodig heeft in de meivakantie willen we u daarom vragen om eventueel 

alvast alternatieven te zoeken daar wij u nog geen garantie kunnen bieden dat wij dan weer 

(volledig) geopend zullen zijn. 

 

Wij kunnen ons indenken dat de ouders die in de vitale sector werken nog steeds voorrang 

hebben op (nood) opvang na 28 april 2020.  

 

Ook zou het een mogelijk scenario kunnen zijn dat naast onze huidige klanten, ook nog niet 

bestaande klanten van onze opvang gebruik zullen moeten maken. 

Deze “nieuwe” klanten moeten dan uiteraard in de vitale sector werkzaam zijn en echt geen 

andere mogelijkheden hebben. We zullen de kinderen van deze ouders opvangen,  omdat 

we van mening zijn dat daar een maatschappelijk belang in zit waar ook wij als organisatie 

zorg voor willen dragen.  

Het regelen van deze opvang gaat niet via ons. De gemeente Deventer is in dit geschetste 

scenario verantwoordelijk voor het coördineren en verdelen van deze opvang over 

verschillende kinderopvang organisaties.  

 



 
 

 

 

9. Nood opvang 24/7 & Weekend  
 

Op dit moment lijkt er nog geen vraag naar avond- of nachtopvang of opvang in de 

weekenden. De gemeente Deventer heeft besloten dit, wanneer dit nodig blijkt te zijn, 

centraal te regelen en heeft gekozen voor Kei13 als centrale opvang plek. 

 

10. Contact 

 

Voor vragen, adviezen of contact:  

De Company is door de week bereikbaar van 7.00 uur tot 19.00 uur op het vaste telefoon 

nummer 0570-517451. 

Ook kunt u altijd mailen naar info@de-company.nl  

 

mailto:info@de-company.nl

