Corona | Beleid
14 april 2021
Gezien alle afdelingen weer open gaan en we geen risico’s willen lopen op
besmettingen, hebben we hier op een rijtje de maatregelen die wij nemen bij Enjoy!
Hier een korte inhoudsopgave:
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Maatregelen die gelden voor alle afdelingen:
-

-

-

-

-

-

-

Kinderen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
Begeleiders houden wél 1,5 meter afstand onderling
Tussen begeleiders en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te
worden.
Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water
en zeep gedurende 20 sec. Tussendoor kan gebruik worden gemaakt van
desinfectiegel.
We schudden geen handen
Wanneer er geen kinderen aanwezig zijn en wel begeleiders, worden de
ruimten gelucht door ramen en deuren open te zetten.
We hoesten/niezen in de elleboog
We zitten niet aan ons gezicht
Iedere groep is voorzien van zeep en papieren handdoekjes
We maken extra vaak de materialen schoon waar het personeel en de
kinderen gebruik van maken.
Afstand houden tot elkaar onder begeleiders is echt ontzettend belangrijk.
We letten hier de hele dag op en spreken elkaar aan mocht dit niet worden
gehandhaafd.
Als er in een groep één iemand besmet is geraakt gaat de gehele groep in
quarantaine.
Ouders die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rood
reisadvies vanwege het coronavirus, gaan bij thuiskomst 10 dagen in
quarantaine.
Zodra er een kind corona-verschijnselen ontwikkelt gedurende zijn/haar dag
op Enjoy!, worden ouders gelijk gebeld om het kind op te halen. Hierbij wordt
de meest recente beslisboom gebruikt.
Logistiek: bij het ophalen van meerdere kinderen uit één gezin bij
verschillende afdelingen, verzoeken wij je eerst je oudste kind op te halen bij
After School en daarna de jongste bij Daycare.
De adviezen vanuit het RIVM worden telkens aangepast als het gaat om
wanneer kinderen en PB’ers thuis blijven. Ook het testbeleid wordt regelmatig
veranderd. Wij verzoeken jullie om zelf op de site van het RIVM te kijken voor
de meest actuele richtlijnen.
Dit beleid zal worden aangepast wanneer er weer een nieuw protocol
aantreedt. We herzien dit beleid wekelijks.

Ophalen
-

Eén ouder/verzorger komt het kind halen!
Bij het ophalen staat het hek van het buitenterrein open. Op het buitenterrein
is het de verantwoordelijkheid van de ouder om ervoor te waken dat hun
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kind het terrein niet verlaat. Wij hebben de kindjes op die momenten niet in
het vizier.

Maatregelen voor After School:
Yes!! Met ingang van 19 april 2021 mag ook After School de deuren weer openen.
En wij gaan er alles aan doen om dit zo veilig mogelijk te laten gaan en de kans op
besmettingen zo klein mogelijk te houden. Hier de maatregelen die wij gaan treffen
bij Enjoy! After School op een rijtje:
-

-

-

-

-

-

-

De groepen worden zo veel mogelijk gescheiden gehouden.
Wij beginnen iedere middag met overleg (dagstart). Dit overleg zullen wij ook
gescheiden houden. Collega’s van Rising Stars en Dreamteam (4-5 jarigen,
boven) starten het overleg samen en collega’s van Golden Kids, Junior Minds
en Masterchefs (5-11 jarigen beneden) overleggen samen.
Personeel loopt niet heen en weer tussen de verschillende groepen. Tussen
14:00 en 14:30, dus voordat de kinderen arriveren, wordt alles in de lokalen
klaargezet (fruit/activiteiten).
Na het ophalen van de scholen wordt hetzelfde beleid aangehouden als de
periode voordat we dicht gingen: we blijven buiten met de kinderen die zijn
opgehaald. Zodra er minstens drie begeleiders kinderen hebben opgehaald,
gaan zij één voor één naar hun eigen groep.
Qua toiletten: de groepen Rising Stars en Dream Team maken gebruik van de
twee toiletten boven. Beneden zijn er drie toiletten: één voor personeel (hier
zit een hoog slot op), één voor de Master Chefs en één voor de kinderen van
Golden Kids en Junior Minds (dit is met bordjes op de deur duidelijk
aangegeven).
Door de toiletmomenten en de speelmomenten zo veel mogelijk te scheiden
proberen wij kruisbesmettingen tegen te gaan. De ophaalmomenten zijn
logistiek gezien niet op deze manier groepsgebonden gescheiden te
houden. Gelukkig vindt dit contact voornamelijk buiten plaats waardoor de
kans op besmetting klein is.
Bij After School is er elke dag één iemand van boven en beneden
verantwoordelijk voor de extra hygiënemaatregelen die worden getroffen.
Dit betreft bijvoorbeeld het minstens één keer per uur schoonmaken van de
deurklinken en toiletten. Deze persoon is de enige die van groep naar groep
mag lopen en ook zorgt voor de basisbehoeften van de kinderen
(eten/drinken). Op maandag, dinsdag en donderdag is Antoinette Bosman
eindverantwoordelijk dat er iemand wordt aangewezen voor die dag met
deze taken. Dit gebeurt om 14:00 tijdens het overleg. Op woensdag en
vrijdag is Robin van der Ham eindverantwoordelijk.
De activiteiten worden ingedeeld per groep en ook hierbij wordt gekeken
naar het zoveel mogelijk scheiden van de groepen. Er wordt zoveel mogelijk
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-

buiten gespeeld (gelukkig wordt het wat mooier weer;-)). Met oog hierop,
wordt er per dag een activiteitenplanning gemaakt om 14:00 door het team
van Rising Stars/ Dreamteam (boven) en het team Golden Kids, Junior Minds,
Master Chefs (beneden)
Mocht je kind een nieuwe mentor krijgen, zal deze desbetreffende mentor
contact met jullie opnemen.

Ophalen door ouders bij After School:
We vragen jullie om te wachten in de genummerde wacht-vierkanten op het plein.
Loop van nummer 5, naar 4, naar 3, naar 2 en uiteindelijk nummer 1. Bij nummer 1
wordt je kind door een begeleider naar je toegebracht. De begeleider staat vanaf
17:00 op het plein om ouders te ontvangen. Mocht je eerder zijn, verzoeken we
contact op te nemen met de groep (bereikbaar tussen 14:00-18:30): 020-5036424.
●

●
●

●

We verzoeken om als ouder/verzorger niet binnen te komen maar buiten te
wachten op het plein. Gezien dit buiten is en er gewacht wordt in vierkanten
die minstens 1,5m uit elkaar staan, is een mondkapje niet nodig. Deze keus ligt
bij jullie zelf: doe wat goed voelt.
Gelieve niet met meer dan 5 volwassenen op het plein te wachten.
Per dag wordt er een begeleider aangewezen die om 17:00 op het plein de
ouders ontvangt. Deze begeleider zet een handdesinfectiegel neer bij de
picknicktafel op het plein, zo kunnen jullie als ouders/verzorgers hier gebruik
van maken.
Omdat we de breng- en haalmomenten zo kort mogelijk proberen te
houden, zullen we minder contact hebben met elkaar. Heb je vragen over
de dag van je kind of zijn er andere dingen die we moeten weten? Dan kun
je elke dag tussen 18:00 - 18:30 bellen met het Enjoy-nummer: +31 20 503 64
24. Het keuzenummer 2 is voor de bso boven en het keuzenummer 3 is voor
de bso beneden. Wij zullen andersom ook met ouders contact opnemen
tussen 18:00 - 18:30 als wij bijzonderheden willen melden.
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Maatregelen voor Daycare:
Bij het brengmoment mag je je kindje in de ontvangstruimte overdragen aan de
begeleider. Wij hebben het liefst dat je je kindje naar het hekje tussen de keuken en
de groepsruimte toe brengt of het kindje daarnaartoe laat komen zodat wij de 1,5
meter afstand kunnen behouden. Als vanzelfsprekend maken wij een uitzondering
als dat nodig blijkt.
Het haalmoment werkt hetzelfde: wij proberen je kindje naar jou toe te laten komen
(als leeftijd en situatie het toelaat) met oog op de 1,5 meter maatregel.
Voor beide momenten (brengen en halen) geldt dat we een mondneusmasker
verplichten zodra je binnen komt. De begeleiders dragen ook een mondneusmasker
bij al het contact wat binnen plaatsvindt met ouders.
De begeleider die tot 18.30 werkt op die dag, is verantwoordelijk voor de extra
hygiëne maatregelen (dus bovenop de algemene schoonmaakregels) die wij
treffen zoals het schoonmaken van contactpunten.
Het extra schoonmaken van speelgoed e.d. is opgenomen in het
schoonmaakbeleid en wordt nageleefd door het team.

Maatregelen voor Preschool:
Als je kindje naar Preschool gaat mag je als ouder zowel bij het brengen als het
halen aanbellen aan de deur. Met mondneusmasker mogen ouders dan
binnenkomen, enkel op de gang.
Gezien er één a twee begeleiders werkzaam zijn bij Preschool, wordt er voor en
nadat alle peutertjes weer naar huis zijn, goed gelet op het schoonmaken van de
contactpunten.
Het extra schoonmaken van speelgoed e.d. is opgenomen in het
schoonmaakbeleid en wordt nageleefd door het team.
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Bijlage 1: Testbeleid bij Enjoy!
Wat doen we als je corona-klachten hebt als begeleider bij Enjoy!? Welke regels
gelden er?
Blijf thuis en laat je testen bij klachten
Veelvoorkomende klachten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
hoesten
benauwdheid
verhoging of koorts
plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Voor de milde klachten die je kan krijgen nadat je bent gevaccineerd, kan een
uitzondering gelden. Neem contact op met Laura (daycare/preschool) of
Antoinette (after school) om te kijken of je kunt komen werken.
Als je door bijvoorbeeld hooikoorts of astma herkenbare klachten hebt, tellen deze
NIET mee als corona-gerelateerde klachten.
Testen
Wanneer je last hebt van corona-gerelateerde klachten, neem je contact op met
Laura (daycare/preschool) of Antoinette (after school). Zij kijken vervolgens in het
rooster van die week om te zien hoe de bezetting is. Afhankelijk daarvan wordt
bepaald of je een test kan aanvragen met voorrangsverklaring. In dat geval krijg je
een formulier van Laura/Antoinette die je hierbij kunt indienen. Je kan dan extra snel
terecht voor een coronatest, je krijgt extra snel de uitslag en kan (hopelijk) snel weer
aan de slag bij Enjoy!
Om een afspraak te maken voor een coronatest bel je: 0800-1202.
In afwachting op de uitslag:
*blijf je thuis
*wanneer je meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten hebt, blijven
al jouw huisgenoten ook thuis tot na de testuitslag.
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Na de uitslag: NEGATIEVE UITSLAG
Bij milde klachten mag je weer komen werken (geen koorts). Bij koorts: wacht tot
deze is gezakt. En dan weer lekker aan de slag.
Na de uitslag: POSITIEVE UITSLAG
●

●
●
●

Je blijft thuis in isolatie tot:
- minimaal 7 dagen na de start van de klachten die wijzen op corona EN
je 48 uur koortsvrij bent (temperatuur onder de 38 graden ZONDER dat je
paracetamol of andere pijnstillers gebruikt die de temperatuur kunnen
verlagen) EN
-je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.
Iedereen in je huishouden blijft thuis.
De GGD start dan het bron- en contactonderzoek.
Sommige klachten, zoals moeheid, niet kunnen ruiken of proeven of een
hoestje, kunnen na een virusinfectie langer blijven bestaan. Deze klachten
worden daarom NIET meegerekend om te beoordelen of je minimaal 24 uur
klachtenvrij bent.

Twijfel je of je weer aan het werk kunt? Overleg dan met je huisarts, of met Laura
(daycare/preschool) of Antoinette (after school).
Zwangeren
Momenteel hebben wij geen zwangere pedagogisch begeleiders onder ons (voor
zover wij weten;-)). Toch willen we melden dat als hier vragen over zijn, alles in
overleg gaat met de bedrijfsarts/behandelaar.
Wanneer een “overig nauw contact” corona heeft
Wanneer ben je een “overig nauw contact”?
Je wordt als overig nauw contact beschouwd in het bron- en contactonderzoek
van de GGD wanneer je zonder gebruik van (voldoende) persoonlijke
beschermingsmiddelen:
●

●

in totaal meer dan 15 minuten (binnen een periode van 24 uur) op minder
dan anderhalve meter afstand contact hebt gehad met iemand met corona
(in de besmettelijke periode)).
je korter dan 15 minuten contact hebt gehad, op een risicovolle manier, met
iemand met corona. Denk aan: in het gezicht gehoest door iemand met
corona.
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Hoe kom je erachter of je of een “overig nauw contact” bent?
●
●
●

De GGD neemt contact met je op als je in een bron- en contactonderzoek
zit. Zij vertellen je wat je moet doen.
Een eigen contact informeert je.
Je ontvangt een melding in je Corona Melder-app (mocht je deze hebben
geïnstalleerd;-)).

Voor vragen kun je altijd terecht bij Laura (daycare & preschool) of Antoinette (after
school). Ook kun je altijd de site www.rivm.nl raadplegen.
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Bijlage 2: Corona besmetting of uitbraak op Enjoy!
Preventiemedewerker:
Laura
06-24354890
Beleidsmedewerker
Ruby
06-42668724
Laura is contactpersoon voor de GGD
I.S.M. Ruby communiceert zij naar team en evt ouders
STAP

Actie

Wie

STAP 1

Iedereen in Nederland met klachten passend bij COVID-19 blijft thuis en laat
zich testen.

Laura/ Ruby

STAP 2

Is de melding positief/ negatief, de aanvrager informeert de GGD bij positieve
melding/ bevestigde besmetting

Actie medewerker
licht Laura in

STAP 3

Bij een bevestigde besmetting wordt dit bij de GGD gemeld

Laura
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STAP 4

GGD in ieder geval op de hoogte brengen als er 3 of meer kinderen of
medewerkers in een groep zijn met een verdenking op COVID-19.

Laura

STAP 5

Informeren preventiemedewerker organisatie over besmetting of verdenking.

Laura

STAP 6

Elk positief getest kind of medewerker gaat in isolatie. Diens contacten* in
categorie 1 en 2 gaan in quarantaine.

Ruby
Laura
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STAP 7

Maatregelen:
Alle nauwe contacten (categorie 2) gaan, conform het BCO-protocoll (bron
en contactonderzoek), in thuis quarantaine gedurende 10 dagen. Dat
betekent dat zij niet naar de school of kinderopvang kunnen komen. Deze
contacten krijgen het advies om zich zo snel mogelijk te laten testen, zodat
eventuele infecties snel opgespoord kunnen worden. Ook krijgen zij het advies
om zich te laten testen op of na dag 5 na het laatste contactmoment met de
besmettelijke persoon. Als de test op of na dag 5 na het laatste
contactmoment negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven (zie ook
het BCO-protocol).
De overige contacten (categorie 3) mogen wel naar school en kinderopvang
komen, zij hoeven conform het BCO-protocol niet in quarantaine. Deze
contacten krijgen ook het advies om zich te laten testen, ook als zij geen
klachten hebben. Bij voorkeur laten zij zich testen op of rond dag 5 na het
laatste contactmoment met de besmettelijk persoon (zie ook het
BCO-protocol).
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Ruby
Laura

STAP 8

De preventiemedewerker doet melding bij de branchevereniging wanneer
groepen moeten sluiten

Laura

STAP 9

De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders.

Laura

STAP 10

Extra testbeleid: indien de index een medewerker is, is het raadzaam dat alle
medewerkers die tijdens de besmettelijke periode van de index op school zijn
geweest, ook worden getest.

Laura

*Nauwe contacten (categorie 2) zijn kinderen of medewerkers die in totaal op een dag meer dan 15 minuten contact hadden
met de besmettelijk persoon op minder dan 1,5 meter afstand.
*Overige contacten (categorie 3) zijn alle medewerkers en kinderen die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte (klaslokaal,
koffieruimte etc.) waren met de besmettelijke persoon. En ook de kinderen of medewerkers die contact hadden met de
besmettelijk persoon op minder dan 1,5 meter, maar korter dan 15 minuten.
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Bijlage 3: Overzicht scholen, groepen, kinderen & pedagogisch begeleiders
Dagen

Hoe veel
scholen

Welke
scholen

Hoeveel kids

Leeftijd

Groepsindelin
g (vervulde
kindplekken
per groep)

Aantal
medewerkers
(inclusief
vrijwilligers)

Namen
medewerkers
& aanwezig
op welke
groep?

Maandag
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Amity School

63

Rising Stars:
4 jaar
Dream Team:
4 & 5-jarigen
Golden Kids:
5 & 6-jarigen
Junior Minds:
6 & 7-jarigen
Master Chefs:
7 jaar en
ouder

Rising Stars:
7
Dream Team:
14
Golden Kids:
14
Junior Minds:
11
Master Chefs:
17
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Carla van
Schaik (RS)

Michiel de
Ruyter school
Mio Mundo
school
Piet Hein
school
Rembrandt
school
Roelof
Venema
school

Maike
Josseaud &
Jenna
Anderson (DT)
Marlin de
Stuckle &
Antoinette
Bosman (GK)
Robin vd Ree
(JM)
Robin vd Ham
& Katoesja
Bruinendael
(MC)

12

Dinsdag

7

Amity school
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Michiel de
Ruyter school
Mio Mundo
school
Piet Hein
school
Rembrandt
school

Rising Stars:
4 jaar
Dream Team:
4 & 5-jarigen
Golden Kids:
5 & 6-jarigen
Junior Minds:
6 & 7-jarigen
Master Chefs:
7 jaar en
ouder

Rising Stars:
6
Dream Team:
17
Golden Kids:
12
Junior Minds:
10
Master Chefs:
16
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Maike
Josseaud &
Jenna
Anderson (DT)
Marlin de
Stuckle &
Antoinette
Bosman (GK)
Robin vd Ree
& Laura Senft
(JM)

Roelof
Venema
school

Robin vd Ham
& Kitty
Nieuwendijk
(MC)

St. Jozef
school
Woensdag

6

Amity School
Michiel de
Ruyter school
Mio Mundo

Carla v Schaik
(RS)

16

Junior Minds:
4 t/m
6-jarigen
Master Chefs:
7 jaar en
ouder

13

Junior Minds:
12
Master Chefs:
4

3

Jenna
Anderson &
Robin vd Ree
(JM)
Robin vd Ham

school

(MC)

Piet Hein
school
Rembrandt
school
Roelof
Venema
school
Donderdag
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Amity School
Michiel de
Ruyter school
Mio Mundo
school
Piet Hein
school
Rembrandt
school

67

Rising Stars:
4 jaar
Dream Team:
4 & 5-jarigen
Golden Kids:
5 & 6-jarigen
Junior Minds:
6 & 7-jarigen
Master Chefs:
7 jaar en
ouder

Roelof
Venema

Rising Stars:
7
Dream Team:
17
Golden Kids:
16
Junior Minds:
9
Master Chefs:
18

11

Anouk
Kristelijn (RS)
Jenna
Anderson &
Antoinette
Bosman (DT)
Marlin de
Stucke &
Marion v
Rossenberg
(GK)
Katoesja
Bruinendael &

14

school

Robin vd Ree
(JM)
Robin vd Ham
& Kitty
Nieuwendijk
(MC)

St. Jozef
School

Vrijdag

6

Amity School
Michiel de
Ruyter
Mio Mundo
school

34

Junior Minds:
4 t/m
6-jarigen
Master Chefs:
7 jaar en
ouder

Piet Hein
school
Rembrandt
school
Roelof
Venema
school

15

Junior Minds:
23
Master Chefs:
11
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Katoesja
Bruinendael &
Robin vd Ree
(JM)
Robin vd Ham
& Kitty
Nieuwendijk
(MC)

