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Corona Protocol Jeugdwerk Stellendam, 10 september 2020  
 
Onderstaande aanbevelingen zijn gebaseerd op het protocol jeugdwerk en catechese (laatste update 02-07-2020) van de hhjo, hjw, jbgg, en de Bond van de Hervormde 
Zondagsscholen.   
 
Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM. Verder dienen we als gemeenten rekening te houden met 
eventuele aanvullende bepalingen van de veiligheidsregio’s. 
 

I Algemeen 

 1 Algemene RIVM 
richtlijn 

Zie voor algemeen geldende richtlijnen en die voor verschillende sectoren: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen 
De verantwoordelijke en aanspreekpunt voor de schakelclub is Johan ’t Mannetje, voor de jongens- en meisjesclubs is dat Robert van Dam en voor de 
zondagsschool en Kids4life is dat Esther Egas. 
Het algemene aanspreekpunt vanuit het stichtingsbestuur is de voorzitter, René Verhoeven. 

2 Bronaanpak Niet naar een activiteit gaan bij corona-infectie van jezelf of een gezinslid. 
Niet naar activiteiten gaan bij verkoudheidsklachten. 
Niet naar activiteiten gaan als jij of een gezinslid koorts heeft. 
Pas weer deelnemen aan activiteiten als diegene minimaal 24 uur klachtenvrij is, tenzij er sprake is van een corona-infectie. Volg in dat geval de 
richtlijnen van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-
coronavirus/gezondheidsadviezen   

3 Hygiëne-
maatregelen 

De richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid m.b.t. de hygiëne zijn leidend. 
● Bij binnenkomst verplicht handen desinfecteren. 
● Geen handen schudden. 
● Regelmatig handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol. 
● Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken. In de elleboog niezen/hoesten, zelf papieren zakdoekjes meenemen en deze na één keer 

gebruik weggooien. Daarna handen wassen. 
● Deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen. 
● Deelnemers nemen een eigen Bijbel en eventuele schrijfwaren mee. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van een beamer om het 

Bijbelgedeelte samen te lezen. 
● Consumpties staan op 1 punt in de ruimte en worden door de leiding uitgedeeld. Voor kinder- en jongerenbijeenkomsten is dit een 

belangrijk element. Er wordt gebruikgemaakt van wegwerpbekers of eigen bekers en voorverpakt snoep. 
● De aanwezige leiding bij een activiteit ziet toe op het naleven van deze hygiënemaatregelen. 

4 Groepsgrootte Richtlijnen voor groepsgrootte zijn te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm 
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. 
Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot personen boven de 18 jaar.  
De leiding moet wel 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.  
Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden:  

● Vaste zitplaatsen. 
● Registratie van alle aanwezigen. 
● Doorstroming met beperkt onderling contact (bijv. bij entree). 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm
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Groepsgrootte is geen probleem in de ruimtes van De Schuur, uitgezonderd de keuken (max 1 volwassene tegelijk) en de hal (max 2 volwassenen 
tegelijk). 

 5 Gezondheids- 
check 

Stel de bezoekers van activiteiten met meer dan 100 aanwezigen, en bij buitenbijeenkomsten meer dan 250 aanwezigen de volgende vragen: 
Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur? 

● Hoesten 
● Neusverkoudheid 
● Koorts vanaf 38 graden 
● Benauwdheidsklachten 
● Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
● Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 
● Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en hebt u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog 

klachten had? 
● Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld? 

Als een van de vragen met ja beantwoord wordt, mag de betreffende persoon niet deelnemen aan de activiteit. 

 
 

II Locatie 

 1 Communicatie Tijdens de informatieavond op 17 september 2020 is het beleid en het plaatselijk protocol gecommuniceerd naar de leidinggevenden. Het plaatselijk 
protocol hangt goed zichtbaar op de gebruikte locaties. 
De leiding van de verschillende jeugdwerk onderdelen zijn verantwoordelijk om het beleid verder te communiceren naar kinderen en ouders 
bijvoorbeeld via de mail.  
We vragen ouders kort en snel hun kind buiten af te zetten en even op 1,5 meter afstand te wachten. Het meenemen van jongere kinderen door 
oudere broers en zussen wordt gestimuleerd, maar deze beslissing blijft altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders vallen.  

2 Inrichting en 
ventilatie 

Desinfecterende middelen en logboek staan op een tafel in de hal bij de ingang van De Schuur.  
Zalen worden zo ingericht dat volwassen deelnemers op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. 
Kinderen mogen niet gaan ‘zwerven’ door het gebouw en dienen direct naar hun lokaal te gaan.  
De leiding moet minimaal 10 minuten van tevoren aanwezig zijn om de ruimte te ventileren door alle ramen en deuren goed open te zetten. 

3 Schoonmaak Stoelen, tafels en gebruikte spullen worden regelmatig schoongemaakt met de daarvoor aanwezige middelen. 
Het  toilet wordt na elke activiteit (dus ook tussen bijv. verschillende clubs door) gereinigd en dat wordt bijgehouden in een publiek logboek. 
Na afloop van een activiteit worden alle daarbij gebruikte en aangeraakte voorwerpen gereinigd. Denk aan deurkrukken, tafels, armleuningen, 
schrijf- en knutselmateriaal en dergelijke.  
Van alle jeugdwerk activiteiten wordt 10 minuten afgehaald zodat de leiding de gebruikte oppervlakten en spullen kan schoonmaken en het logboek 
in te vullen. 
Ouders worden gevraagd om hun kinderen voorafgaand aan de activiteit thuis naar het toilet te laten gaan. Toiletbezoek is alleen toegestaan voor 
de allerkleinsten of indien strikt noodzakelijk. 

 4 Bij aankomst en 
vertrek 

Voor De Schuur op de parkeerplaats kunnen ouders en kinderen afscheid nemen. Ouders gaan niet mee naar binnen. 
Voor de zondagsschool geldt dat de leiding bij de jongste groep de kinderen mee naar buiten neemt. Deze kinderen mogen pas vertrekken als hun 
ouder/verzorger gearriveerd is.  
Alle betrokkenen worden gestimuleerd om niet in en rondom het gebouw te blijven hangen en sociale ontmoetingen tussen volwassenen moeten 
met 1,5 meter afstand gebeuren. 
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Bij binnenkomst handen desinfecteren en direct doorlopen naar de zaal. 

 
 

III  Zondagsschool 

 1 Situatie Een samenkomst van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in relatief kleine (leeftijds)groepen. Onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 
Groep C = onderbouw, Groep B = middenbouw, Groep A = bovenbouw. Groepsgrootte is ongeveer 45 kinderen in totaal. 
Minimaal 2 leidinggevenden per groep 

2 Communicatie Het bestuur van de stichting informeert de leidinggevenden van de zondagsschool. De leidinggevenden van de zondagschool informeren de ouders 
van de kinderen.  
De leiding spreekt het kind (waar mogelijk, gelet op de leeftijd) persoonlijk aan bij het niet nakomen van de getroffen maatregelen. 

3 Groepsgrootte Volg de bepalingen zoals opgenomen in tabel I Algemeen, punt 4 Groepsgrootte. 
Alle aanwezigen wordt door de leiding per bijeenkomst bijgehouden in het logboek. Zie ook ‘Communicatie’ in tabel II Locatie. 
Voor iedereen zijn de richtlijnen van de RIVM geldend. Wees voorzichtig met mensen met een kwetsbare gezondheid.  

4 In de zaal In de zaal zijn papieren doeken, desinfectiedoekjes, ontsmettingsspray en desinfecterende handgel aanwezig  om handen te wassen en tafels en 
stoelen schoon te maken. 
Leidinggevenden zetten tien minuten voor aanvang alle deuren en ramen open om te luchten.  
Groep A en B nemen een eigen Bijbel en schrijfmateriaal mee, het roosterboekje dat aan het begin van het jaar wordt meegegeven gaat mee naar 
huis en blijft daar. Groep C krijgt het roosterboekje, verwerkingsboekje en een set viltstiften in een tas de 1e  keer mee naar huis. Het kind en de 
ouders zijn verantwoordelijk voor het steeds meenemen van deze spullen naar de zondagschool en gaan daarna weer mee naar huis.  

5 Programma  
Als er onvoldoende beschikbare ruimte is, kan de activiteit geen doorgang vinden of wordt gezocht naar alternatieve ruimte. 

 
 

IV Jongens- en meisjesclubs en de Schakelclub 

 1 Situatie Samenkomst van kinderen onder de 12 jaar (jongens- en meisjesclubs) en jongeren boven de 12 jaar (Schakelclub). 

2 Communicatie Het bestuur van de stichting informeert de leidinggevenden van de jongens/meisjesclub en de schakelclub. De leidinggevenden van de clubs 
informeren de ouders van de kinderen.  
De leiding spreekt de deelnemer persoonlijk aan bij het niet nakomen van de getroffen maatregelen. 

3 Groepsgrootte Volg de bepalingen zoals opgenomen in tabel I Algemeen, punt 4  Groepsgrootte. 
De leidinggevenden houden alle aanwezigen bij in het logboek. 

4 In de zaal In de zaal zijn papieren doeken, desinfectidoekjes, ontsmettingsspray en desinfecterende handgel aanwezig om handen te wassen en tafels en 
stoelen schoon te maken. 
Stoelen staan op 1,5 meter afstand alleen tussen die van de leiding en de tieners bij de schakelclub. 
Leiding is minimaal tien minuten van te voren aanwezig om te luchten. De activiteit stopt 10 minuten eerder zodat de leiding opnieuw kan luchten 
en kan schoonmaken.  
Kinderen/tieners nemen eigen Bijbel, schrijfmaterialen en verwerkingsboekjes mee en ook nemen ze deze materialen weer mee naar huis. 
Knutselspullen en overige handwerkmaterialen blijven wel in de Schuur maar worden na gebruik schoongemaakt. 
 

5 Programma Fysieke ontmoeting is mogelijk, mits de algemene richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. 
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6 Bezinning, 
verwerking en 
spellen 

Het zoveel mogelijk tegen gaan van lichamelijk contact wordt meegenomen in de verwerkingsopdrachten en spellen.  
 

 
 
Voor Kids4Life gelden dezelfde regels als voor de jongens- en meisjesclubs en de Schakelclub mits de activiteiten in de kerkelijke gebouwen plaatsvindt (De Rank, De Schuur 
of één van de twee kerken), hieronder nog enkele specifieke afspraken als Kids4life buitenactiviteiten organiseert.  

VI Kids4Life  

 1 Situatie Samenkomst van kinderen en jongeren die een gezamenlijke binnen- of buitenactiviteit hebben. 

2 Communicatie Het bestuur van de stichting informeert de leidinggevenden van Kids4Life. De leidinggevenden van Kids4life informeren de ouders van de kinderen.  
De leiding spreekt de deelnemer persoonlijk aan bij het niet nakomen van de getroffen maatregelen. 

3 Groepsgrootte Tieners vanaf 13 die helpen bij Kids4Life moeten afstand houden tot volwassenen.   
Gezondheidscheck is pas nodig vanaf 100 personen binnen of 250 personen buiten.  
De leiding registreert in het logboek wie er aanwezig zijn.  

4 Hygiëne Houdt je aan de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM. 
Consumpties worden vanaf een centrale plek gedeeld en door een minimaal aantal leidinggevenden. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met 
voorverpakte snoep, pakjes drinken en wegwerp bekers. 

 
 


