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Draaiboek Corona 
Beste ouder, 

 

Vanaf 4 mei gaan heel wat bedrijven opnieuw open. Op 11 mei volgen de winkels en op 18 mei gaan 

de scholen ook geleidelijk weer open. 

Ouders die vanaf 4 mei opnieuw buitenhuis aan het werk gaan, kunnen terug een beroep doen op de 

kinderopvang. Dit betekent dat er opnieuw meer kinderen naar de opvang zullen komen. 

Veiligheid staat bovenaan de prioriteitenlijst. Het kan dus zijn dat je kind niet vanaf de eerste dag kan 

starten. Daarom hebben we een planning opgemaakt. 

We zetten graag op een rij welke kinderen vanaf 4 mei welkom zijn in de kinderopvang, volgens de 

richtlijnen van Kind en Gezin.  

Zolang de coronamaatregelen gelden moeten ouders die hun kinderen verplicht of vrijwillig 

thuishouden niet betalen voor de afwezigheidsdagen. Deze reeds betaalde dagen worden je 

terugbetaald of afgehouden van je volgend factuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij vragen aarzel zeker niet ons te contacteren. 

 

Groetjes van de Sproetjes, 

Cindy, Ellen, Sarah en Greet 

 

Omdat er vanaf 4 mei opnieuw meer kinderen naar de opvang komen, is er extra aandacht voor 

de veiligheid. De geldende maatregelen rond hygiëne blijven gelden: 

Bijkomend vragen we aan ouders om: 

- Een mondmasker te dragen tijdens de breng- en afhaalmomenten. 

- Handen te desinfecteren bij het betreden van de opvang. 

- Een veilige afstand te bewaren met andere ouders en de medewerkers van de opvang. 

- De leefruimtes van de kinderopvang niet te betreden. 

- Slechts met 1 en liefst steeds dezelfde persoon te komen voor de breng- en 

afhaalmomenten. Andere gezinsleden blijven buiten. 

- 1 ouder tegelijk in de opvang. De andere ouders blijven buiten wachten op veilige 

afstand van minstens 1,5m. 

- Zieke kinderen thuis te houden, zij horen niet thuis in de opvang. 

- Zieke ouder mag zijn kind niet komen brengen of ophalen. 
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Voor wie wordt er opvang voorzien? 

 

Twee basisprincipes: 

- We starten stapsgewijs de opvang voor een aantal kinderen terug op. De groepen waarvoor 

we opvang organiseren worden uitgebreid op basis van de fases die de Nationale 

veiligheidsraad uittekende. 

- Zieke kinderen en medewerkers blijven thuis. 

 

 

Fase 0: Tot 3 mei 

Opvang moet worden voorzien voor volgende groepen van kinderen: 

- Kinderen van wie de ouder(s) een job heeft/hebben in een cruciale sector of essentiële 

dienst (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie,…). Zij hebben niet de mogelijkheid 

om thuis te werken. 

- Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel 

spanningen of waar er sprake is van onveiligheid (moeilijke thuissituatie). 

- Kinderen voor wie er echt geen andere opvangmogelijkheid is. (waarvan beide ouders niet 

van thuis kunnen werken en de kinderen normaal door grootouders worden opgevangen). 

 

 

Fase 1a en b: Vanaf 4 mei + vanaf 18 mei 

Kinderopvang blijft beschikbaar voor de doelgroepen, zoals beschreven in fase 0. 

Bovendien kunnen vanaf 4 mei alle ouders die buitenshuis werken terecht in de kinderopvang.  

Kinderen in een kwetsbare of moeilijke thuissituatie, waaronder ook werkende alleenstaande ouders 

en kinderen voor wie geen enkele ander opvang mogelijk is, blijven net als in fase 0 welkom in de 

opvang. 

Thuiswerkende ouders moeten nu nog even geduld hebben. 
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Fase 2: Vanaf 18 mei: 

Vanaf deze fase is de kinderopvang open en beschikbaar voor alle kinderen. Alle kinderen gelijktijdig 

laten starten op 18 mei wordt afgeraden.   

Het meest aangewezen is de herstart in tijd te spreiden. Hiervoor maakt de kinderopvang een plan 

op. 

Bij het opmaken van dit plan staat de veiligheid prioritair.  

Ook zijn de meeste kinderen dan al 2 maanden niet meer naar de opvang geweest en zal er een 

wenbeleid zijn. Wennen is nodig voor:  

- De nieuwe kinderen die voor de eerste keer in de opvang komen. 

- Kinderen die eerder al in de opvang waren maar nu hele tijd thuis waren bij hun ouders. 

- Kinderen die steeds zijn blijven komen naar de opvang en intussen gewoon zijn aan hun 

kleine bubbel en wat extra aandacht van de kindbegeleiders. 

Het wenbeleid zal er voor zorgen dat de effectieve start in de opvang rustiger verloopt voor de 

kinderen, de ouders en de begeleiders. 

 

Hierbij ons opstartplan: 

We hebben ons opstartplan opgemaakt aan de hand van de nood. Zo hebben we eerst rekening 

gehouden met: 

- Gezinnen waar BEIDE ouders moeten gaan werken 

- Gezinnen waar 1 ouder buitenhuis werkt en er meerdere kinderen in het gezin aanwezig zijn 

- Gezinnen waar 1 ouder buitenhuis werkt en er maar 1 kind in het gezin aanwezig is. 

- Gezinnen waar beide ouders thuis zijn en er meerdere kinderen in het gezin aanwezig zijn. 

- Gezinnen waar beide ouders thuis zijn er er maar 1 kind in het gezin aanwezig is.  

Indien je liever nog niet start met de opvang door deze onzekere coronacrisis, kan je dit steeds 

melden.  Het is geen verplichting om op aangewezen data te starten. Zolang de coronamaatregelen 

gelden is er een terugbetaling van de afwezige dagen.  

We sturen jullie per mail + op onze gesloten ‘wel en wee’ groep een schema met de startdatums en 

de namen van kindjes die kunnen starten. Per startdatum zal er in elke contactbubbel maar 1 kind 

tegelijkertijd kunnen opstarten. 

Indien je werksituatie wijzigt kan je dit steeds melden en kijken we naar een aangepaste startdatum. 

Moet je toch niet buitenshuis werken, maar had je dit wel doorgegeven aan de opvang, laat dit dan 

weten, zodat ouders die dringender opvang nodig hebben, sneller hun kind kunnen brengen. 
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Fase 3: vanaf 8 juni: 

Verder heropstart van diverse sectoren. 

De scholen gaan verder stapsgewijs open. 

 

Er is vandaag nog weinig gekend over fase 3 en over de zomervakantie. Zodra de 

Nationale Veiligheidsraad daarover beslist, zullen we jullie informeren. 

 

OPMERKING: Als de veiligheidsraad bepaalde maatregelen opnieuw verstrengen, dan 

zal ook dit draaiboek worden aangepast.  

 

In bijlage kan je nog info vinden: 

- Handhygiëne 

- Coronavoorzorgsmaatregelen 

- Hoe mondmasker aantrekken en afzetten? 

- Zelf geen mondmasker in huis? Zo kan je 1 maken 

1. Volgens maakjemondmasker.be 

2. Bernina (deze mondmaskers hebben wij gemaakt voor de opvang) 
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Bijlage 1: Handhygiëne  
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Bijlage 2: Coronavoorzorgsmaatregelen 
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Bijlage 3: Hoe mondmasker aantrekken en afzetten 
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Bijlage 4: mondmasker maken 

1. maakjemondmasker.be : https://maakjemondmasker.be/pdf/mondmasker-latest.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://maakjemondmasker.be/pdf/mondmasker-latest.pdf
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2. Bernina (deze mondmaskers hebben wij gemaakt voor de opvang) 

 
https://blog.bernina.com/nl/2020/03/een-basic-mondmasker/ 

 

 

https://blog.bernina.com/nl/2020/03/een-basic-mondmasker/

