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Algemeen 
In dit beleid wordt beschreven welke gevolgen de Covid-19 maatregelen hebben voor 
de organisatie en uitvoering van kindervakantiewerk Mechelen (hierna KVWM) in 
2021. Er wordt ingezet om binnen de richtlijnen van het RIVM, Veiligheidsregio en 
gemeente toch leuke activiteiten te organiseren.  

Aangezien de Covid-19 maatregelen snel kunnen veranderen, betekent dit ook dat dit 
beleid aan veranderingen (ter plekke) onderhevig kan zijn. Vrijwilligers en deelnemers 
wordt verzocht om hier dan ook rekening mee te houden. Daarnaast wordt een 
dringend beroep gedaan op alle deelnemers om de ‘KVW-bubbel’ te respecteren en 
buiten het programma geen andere activiteiten te ondernemen als deze niet 
noodzakelijk zijn. 

Ouders wordt gevraagd om deze regels vooraf met hun kind(eren) te bespreken, zodat 
ze weten wat hun te wachten staat. Van ouders wordt ook verwacht dat ze gedurende 
dagen stand-by staan of opvang geregeld hebben, indien de situatie zich voordoet dat 
een deelnemer de activiteiten moet verlaten. 

De maatregelen voor activiteiten voor kinderen tot en met 
17 jaar 
 

Basisregels 

• Je moet als volwassene (18+) 1.5 meter afstand houden tot iedereen die 13 jaar of 
ouder is; 

• De gezondheid van de aanwezigen moet dagelijks worden geverifieerd middels 
de ‘ gezondheidscheck’; 

• De hygiëneregels zijn van toepassing zoals: handen wassen, ventileren en 
niezen in de elle boog. 

• Registratie van aanwezigen is verplicht, met contactgegevens; 
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg en 

was je handen. 
• We schudden geen handen 
• We wassen onze handen voor- en na ieder eetmoment, na het spelen, na 

toiletbezoek en bij vieze handen. 

Bovenstaande basisregels gelden voor alle locaties binnen en buiten. 

 

Tijdens sport- en spelactiviteiten 

Tijdens sport- en spelactiviteiten hoeven de deelnemers onderling geen 1.5 meter 
afstand te houden als dit nodig is voor de spelbeoefening. 
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Wat doen we om de kans op besmetting klein te houden? 
Naast het hanteren van de basisregels en het dagelijks afnemen van de 
gezondheidscheck zetten we aanvullende maatregelen in om de kans op een 
besmetting klein te houden: 

• We maken gebruik van meerdere, afgesloten buitenlocaties en gaan niet het 
dorp in; 

• We maken gebruik van grote terreinen/velden, waar afstand kan worden 
gehouden; 

• We maken groepen met 1 volwassene als leiding en doen een beroep op tieners 
om mee te helpen als groep- en spelleider; 

• We maken gebruik van een “buffetvorm” als drinken en/of eten wordt 
uitgereikt en we gebruiken wegwerp bekers en bestek; 

• We zorgen voor voldoende ontsmettingsmaterialen zoals desinfectiegel en 
zeep; 

• We maken de toiletten regelmatig schoon met behulp van een toiletschema; 
• We maken gebruik van eenrichtingsverkeer bij toiletten en buffetten en 

creëren looproutes waar nodig bij spellen. 
• We maken gebruik van extra (party)tentjes om zoveel mogelijk buiten te 

kunnen blijven; 
• Het staat iedereen vrij om preventief een zelftest te doen, maar het geeft geen 

extra vrijheden; 
• We zorgen voor (extra) waterpunten om handen te wassen en spullen schoon 

te maken. 

Dagelijkse gezondheidscheck 
Bij aankomst wordt een gezondheidscheck gedaan door de organisator/begeleiding 
van KVWM. Dit gebeurt aan de poort. Wanneer een van de vragen met JA wordt 
beantwoord, mag de begeleider of deelnemer niet deelnemen. De gezondheidscheck 
wordt vooraf met alle deelnemers gedeeld, zodat iedereen thuis kan beoordelen of 
hij/zij mag deelnemen. Als iemand gedurende de dag toch klachten krijgt, dan wordt 
dit onmiddellijk gemeld bij de organisator/begeleider en dient de betreffende persoon 
direct naar huis te gaan. 

Indien er sprake is van chronische klachten zoals astma of hooikoorts (zonder koorts 
en benauwdheid), dan dient dit op het gezondheidsformulier te worden aangegeven. 
Bij verergering van de bekende klachten of het ontstaan van nieuwe klachten, moet de 
betreffende persoon alsnog naar huis. 

We hanteren voor de gezondheidscheck de laatste versie van het RIVM. De gegevens 
worden tot 15 dagen na KVWM bewaard en daarna vernietigd. 
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Hoe ziet dat er dan uit? 
Iedere dag: de kinderen komen aan op de Wei/Handbalveld. Lopen langs een ‘loket’ 
waarbij korte screening wordt gedaan over gezondheidsklachten (verkoudheid, 
hoesten, ergens geweest tussentijds, verhoging/koorts). Kinderen mogen daarvoor het 
formulier gebruiken, zodat dit snel kan verlopen. 

Op de eerste dag nemen de kinderen daarnaast de gezondheidsverklaring mee, 
getekend door de ouders/verzorgers. Dit ook in verband met allergieën.  

Gezondheidsformulier 
Voorafgaand aan de deelname leveren ouders voor hun kinderen en begeleiders 
zelfstandig het gezondheidsformulier in. Hierop staan contactgegevens (meerdere 
telefoonnummers), eventueel medicijngebruik en/of allergieën en/of aandoeningen 
vermeldt. Hierbij wordt specifiek gevraagd naar aandoeningen die dezelfde 
symptomen als het Covid-19 virus veroorzaken. Deze informatie wordt alleen gedeeld 
met de volwassen begeleider van de betreffende groep en de hoofdorganisator. De 
gegevens worden tot 15 dagen na KVWM bewaard en daarna vernietigd. 

Aanwezigheidsregister 
Publiek, ouders en externen zijn in principe niet toegelaten op het KVW-terrein. 
Indien zich toch de situatie voordoet dat iemand die geen deelnemer/begeleider is het 
terrein betreedt, dan zal dit worden geregistreerd. Bij een eventuele besmetting kan zo 
door de GGD worden nagegaan met wie er contact op genomen moet worden, buiten 
de deelnemers en begeleiders. De gegevens worden tot 15 dagen na KVWM bewaard en 
daarna vernietigd. 

Hoe werkt het afstand houden? 
• Alle kinderen en jongeren kunnen naast elkaar zitten, spelen enzovoorts. 
• Begeleiding en deelnemers van 18 jaar en ouder hoeven geen afstand te houden 

bij kinderen tot en met 12 jaar.  
• Begeleiders en deelnemers van 18 jaar en ouder houden 1.5 meter afstand tot 

jongeren van 13 tot en met 17 jaar. 
• Begeleiding en deelnemers van 18 jaar en ouder hoeven geen afstand te houden 

bij sport- en spelactiviteiten waaraan zij deelnemen, als dit gezien de activiteit 
niet kan. 

• Begeleiding onderling van 18 jaar en ouder houdt onderling 1.5 meter afstand. 
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Extra taken ten opzichte van regulier KVWM 
• Er is een iemand verantwoordelijk voor het contact met ouders voor, tijdens en 

na KVWM. In het bijzonder over vragen m.b.t. Covid-19 en het brengen en 
ophalen in geval van ziekte. 

• Er is een poortwachter die ervoor zorgt dat de contacten met mensen van 
buiten het terrein tot een minimum worden beperkt. 

• Er is een iemand verantwoordelijk voor de zorg om zieken tijdens KVW, in 
afwachting van vertrek naar huis (zie noodprocedure). 
Bovenstaande taken worden belegd bij de ‘Covid-19 coördinator’. Deze heeft 
het vertrouwen van de organisator, deelnemers en begeleiding. Hij/zij luistert 
en informeert, maar ziet ook toe op het naleven van de maatregelen en 
afspraken. 

De Noodprocedure 
Hoe goed de voorbereidingen ok zijn en hoe goed het beleid ook wordt nageleefd, er 
kan altijd iemand ziek worden. Daarvoor zijn deze voorzorgsmaatregelen en 
noodprocedurestappen. Zorg dat alle begeleiding op de hoogte is van deze stappen. 

Vooraf: 

• Spreek met alle deelnemers en begeleiders af dat ziekteverschijnselen direct 
worden gemeld bij de Covid-19 coördinator. 

• Wijs een plek op het terrein aan, waar deelnemers/begeleiders die klachten 
hebben en mogelijk besmet zijn, los van de groep kunnen wachten tot ze 
worden opgehaald. De Covid-19 coördinator neemt de begeleiding in die tijd op 
zich. 

• Kinderen of begeleiders die in de periode voor KVWM  klachten ontwikkelen 
en zich laten testen, kunnen na een negatieve test en wanneer ze klachtenvrij 
zijn meedoen. Indien een deelnemer of begeleider zich niet laat testen, geldt 
dat hij/zij ten minste 24 uur klachtenvrij moet zijn om te mogen meedoen. Dit 
geldt niet als de deelnemer/begeleider uitmaakt van een bron- en 
contactonderzoek en in quarantaine moet blijven. 

Bij ziekteverschijnselen: 

• Let op ziekteverschijnselen (ook niet Covid-19 klachten). Een kind zal dit niet 
altijd snel laten blijken, omdat het dan naar huis moet. De belangrijkste 
klachten die vaak voorkomen zijn: 

Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, 
benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en/of 
smaak (zonder neusverstopping). 
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• Ga realistisch met deze verschijnselen om: een keertje niezen omdat je op een 
droog en zanderig terrein zit, is geen ziekteverschijnsel, evenals niezen door 
hooikoorts. Blijf wel alert. 
 

• Bij klachten wordt de betreffende persoon van de groep geïsoleerd op de 
daarvoor aangewezen plek. We zorgen ervoor dat het geen negatieve ervaring 
wordt en deze plek buiten het zicht is. 
 

• De ouder/verzorg wordt ingelicht en verzocht om de betreffende persoon per 
direct op te halen of de persoon (volwassenen) gaat zelf direct naar huis. 
 

• Hierna wordt de betreffende wachtruimte gereinigd. 
 

• De betreffende deelnemer/begeleider gaat thuis in isolatie en laat zich testen. 
Indien de test positief is wordt hij/zij door de GGD benaderd voor bron- en 
contactonderzoek en geïnformeerd over wat hij/zij met de omgeving moet 
doen. 
 

• In principe hoeven niet alle deelnemers naar huis of in quarantaine., tenzij de 
GGD hiertoe aanleiding ziet. Zij nemen hier in dit geval contact over op met de 
organisator. Het is ook mogelijk dat de ouder/verzorger hierover contact 
opneemt met de organisator, na overleg met en instructie van de GGD. 
 

Bij klachten achteraf: 

• Krijgt iemand na KVW-klachten? Dan laat hij/zij zich testen. De GGD neemt 
contact op voor bron- en contactonderzoek en informeert de betreffende 
persoon over wat hij/zij en zijn/haar omgeving moet doen. Als organisatie 
vertrekken we desgevraagd het volledige aanwezigheidsregister aan de GGD in 
het kader van bron- en contactonderzoek. 
 

• Indien er sprake is van een mogelijke besmetting informeren wij hierover de 
deelnemers/begeleiders in overleg met de GGD. De informatieverstrekking 
gebeurt uitsluitend geanonimiseerd en in het belang van het voorkomen van 
verdere bestemmingen en/of het bron- en contactonderzoek. 
 

• KVWM treedt niet in contact met en reageert niet op vragen van de Media en 
of andere buitenstaanders. De GGD is de aangewezen instantie die het contact- 
en onderzoeksprotocol van het RIVM toepast en verdere stappen onderneemt. 
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Vervoer van- en naar KVWM 
Deelnemers en begeleiders kunnen met elkaar meerijden in auto’s. Kinderen kunnen 
ook met andere ouders meerijden, maar wees daarin terughoudend. Vanaf 13 jaar en 
ouder geldt het advies om in de auto een mondkapje te dragen. 

Er gelden duidelijke verkeersaanwijzingen voor het brengen en ophalen van de 
kinderen en het parkeren voor begeleiders. Indien nodig zullen verkeersregelaars 
worden ingezet. 

• We organiseren een KISS- en Ride bij de ingang van de KVW-locatie.  
• Ouders/verzorgers stappen niet uit de auto en komen niet het terrein op. 
• Kom op tijd en houd je aan de afgesproken tijdvakken. 
• Er wordt een ruime breng- en ophaaltijd gehanteerd, zodat drukte vermeden 

kan worden. 

Materialen 
We maken zoveel mogelijk gebruik van wegwerpmaterialen. Daar waar dit niet 
mogelijk is, wordt ook hier extra aandacht aan hygiëne besteed. Materiaal wordt nadat 
het is gebruikt, schoongemaakt en niet rechtstreeks uitgewisseld met andere 
deelnemers. 

Eten en drinken 
Het Covid-19 virus verspreidt zich niet via eten en drinken, maar veilig voedselgebruik 
is wel van belang om te voorkomen dat personen ziek worden en daardoor naar huis 
moeten. De volgende zaken zijn daarom extra van belang: 

• Zorg voor goede handhygiëne (handen wassen!) 
• De verantwoordelijke voor de catering zorgt voor voldoende afstand en 

verstrekking in buffetvorm.  
• We zijn extra alert op voedselveiligheid en hygiëne voor- tijdens en na drinken- 

en eten. 
• We eten niet van elkaars bord en drinken niet uit elkaars beker en maken geen 

gebruik van elkaars bestek. 
• Een begeleider zorgt voor het inschenken of opscheppen, zodat zo min 

mogelijk handen aan de kannen, opscheplepels e.d. zitten. 
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EHBO 
Het verlenen van eerste hulp is geen probleem. Er zijn voldoende kleine en grote 
EHBO setjes voorhanden, zodat de begeleiding dit zelf kan afhandelen. Het rode kruis 
adviseert eventueel om hierbij een mondkapje te gebruiken. 

Sanitair 
We maken voor de sanitaire voorzieningen gebruik van het scoutinggebouw. De 
toiletten en wastafels worden minimaal 3 keer per dag schoongemaakt met 
reinigingsmiddelen. Er wordt een paraaflijst gebruikt om de schoonmaakactiviteiten 
vast te leggen en te monitoren. 
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Vragen dagelijkse gezondheidscheck 
Vragen Antwoorden 
1. Had je de afgelopen 24 uur 
last van 1 van de volgende 
klachten? 

• Je bent verkouden 
(neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, 
keelpijn). 

• Je hoest. 
• Je bent benauwd of 

kortademig. 
• Je hebt verhoging of 

koorts. 
• Je ruikt en/of proeft 

plotseling niets meer, 
maar je neus is niet 
verstopt. 

 
 
 
 
 
 
 
JA 

 
 
 
 
 
 
 
NEE 

2. Heb je Corona? JA NEE 
3. Heeft iemand thuis milde 
Coronaklachten en koorts? 

JA NEE 

4. Heeft iemand thuis milde 
coronaklachten en 
benauwdheidsklachten? 

JA NEE 

5. Heeft iemand thuis Corona 
en heb je daar nauw contact 
mee gehad in de afgelopen 10 
dagen? 

JA NEE 

6. Ben je in quarantaine omdat 
je nauw contact hebt gehad 
met iemand die Corona heeft 
of had? Of omdat je in een 
Corona risicogebied was? 

JA NEE 

 


