
Protocol openstelling Kinderparadijs  
 

 

Activiteiten 

 

Het terrein van het Kinderparadijs nodigt kinderen uit om te bewegen. Op het terrein zijn 

talloze mogelijkheden zoals: de kabelbaan, een groot grasveld om (bal)spelen te doen, 

hutten bouwen met hamers, zagen en spijkers, trampoline springen, varen in de bootjes of 

een vuurtje stoken. 

 

Bij het mogelijk maken van de openstelling volgen we de richtlijnen van de RIVM. Bij het 

opstellen van dit protocol is het voorbeeld gebruikt van de protocollen die zijn opgezet voor 

het basisonderwijs. 

 

Opbouw in openstelling 

 

tot 1 juli: max 30 kinderen (inclusief medewerkers), geen ouders. Aanmelden is verplicht. 

Kinderen zijn welkom als ze tussen de 6 en 12 jaar oud zijn en tenminste zwemdiploma A 

hebben.  

 

na 1 juli: 75 bezoekers (kinderen plus ouders). Aanmelden is verplicht. Kinderen zijn 

welkom tot en met 12 jaar, kinderen onder de zes jaar en kinderen zonder zwemdiploma 

vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders/begeleiders. 

 

Het aanmelden is nodig om een indicatie te krijgen hoeveel bezoekers er komen.  

 

Deze opbouw is onder voorbehoud. Aantallen kunnen worden aangepast als de richtlijnen 

van het RIVM veranderen. 

   

Openingstijden tot aan de zomervakantie: 

 

Woensdag: 13.00-17.00 uur 

 

Zaterdag: 11.00-17.00 uur 

 

Zondag: 11.00-17.00 uur 

 

Extra:  

Hemelvaart: donderdag 21 en vrijdag 22 mei van 11.00-170.00 uur 

Pinksteren: maandag 1 juni van 11.00-17.00 uur 

 

Openingstijden in de zomervakantie: 

 

Maandag tot en met vrijdag: 11.00-17.00 uur 

 

 

 



Algemeen 

1 Algemene RIVM richtlijn 
veiligheidsrisico’s 

Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te 

houden van elkaar.  

 

Tussen werkers en kinderen moet zoveel 

mogelijk 1, 5 meter afstand gehouden 

worden.  

 

Tussen werkers onderling moet 1,5 meter 

afstand bewaard worden, tenzij nabij contact 

voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  

2 Fysiek contact Volwassenen houden 1,5 meter afstand van 
elkaar. 
 
Werkers en kinderen wassen hun handen 

goed en meerdere keren per dag voor ten 

minste 20 seconden. 

 

Er worden geen handen geschud 

 

Hoesten/niezen in de elleboog 

 

Niet aan je gezicht zitten 

3 Hygiënemaatregelen Handen wassen met water en zeep.  
 
Gebruik van papieren handdoekjes 
 
Hamers en zagen worden na inlevering 

gereinigd door de werkers. 

 
Er worden geen pannen uitgeleend. 

 

Bij het klaarmaken van limonade dragen 

werkers/vrijwilligers handschoenen. 

 

Werkers en vrijwilligers dragen geen 

persoonlijke beschermingsmiddelen. 

4 Schoonmaak Minimaal 2 keer per dag worden alle kranen, 

deurkrukken en toiletten schoon gemaakt. 

 
Oppervlaktes worden gereinigd met water en 

zeep na openstelling. 

Toiletten worden voorzien van materialen om 

de bril en handvatten door bezoekers zelf 

schoon te kunnen maken.  

 



Toegang en voorwaarden 

1 Aantallen kinderen per datum Er zijn aantallen vastgesteld. Per 
openstelling wordt aan de volgende aantallen 
vastgehouden:  
 
tot 1 juni: max 30 kinderen, geen ouders. 

Aanmelden is verplicht. 

 

na 1 juni: max 30 mensen (incl. 

volwassenen) Aanmelden is verplicht. 

 

na 1 juli: max 100 mensen; kinderen, ouders 

via aanmelden (indien nodig) en 

medewerkers. We werken dit nog verder uit.  

 

2 Aanmeldroute Kinderen moeten voor hun bezoek worden 

aangemeld door hun eigen ouders. Dit kan 

via email, WhatsApp of telefoon.  

 

Kinderen zijn welkom als ze tussen de 6 en 

12 jaar oud zijn. 

 

Alle kinderen hebben tenminste een 

zwemdiploma A.  

 

Ouders en kinderen worden bij aanmelding 

geïnformeerd over de ‘spelregels’. 

1 ouder brengt de kinderen tot aan de poort 

en haalt ze op afgesproken tijd op. Uiteraard 

kan er eerder/later worden opgehaald in 

overleg met de werkers. 

Alleen aangemelde kinderen worden 

toegelaten, voor andere bezoekers is het 

terrein gesloten.  

3 Spelen en bewegen Kinderen zijn ten allen tijden buiten op het 

terrein. Er wordt gebruik gemaakt van de 

toiletten die van buitenaf toegankelijk zijn. 

 

Materiaal wat wordt uitgeleend, wordt door 

werkers schoongemaakt bij inlevering. 

Zolang de maatregelen gelden, wordt er 

geen eten klaargemaakt met de pannen van 

het Kinderparadijs. Kinderen mogen zelf 

meegebrachte marshmallows roosteren op 

satéprikkers die nadien worden weggegooid. 

 



1 keer per dag wordt er limonade 

geschonken in wegwerpbekers 

 

Gezondheid  

1 Medisch handelen Medische handelingen kunnen zonder extra 

persoonlijke beschermingsmiddelen worden 

uitgevoerd. Extra middelen, zoals 

mondkapjes zijn niet nodig.  

2 Kinderen blijven thuis bij: Neusverkoudheid 

Hoesten 

Moeilijk ademen/benauwdheid 

Keelpijn en/of koorts 

 

Als er iemand in het gezin is met koorts en/of 

luchtwegklachten blijft het kind thuis. Als 

iedereen in het gezin 24 uur klachtenvrij is, 

is het kind weer welkom. 

 

Bij een positieve Covid-19 test binnen het  

gezin moet het kind wachten tot deze 

persoon 24 uur klachtenvrij is en daarna 

nogmaals 14 dagen wachten tot hij weer 

welkom is op het Kinderparadijs.  

 

3 Naar huis sturen Als een kind klachten ontwikkelt, wordt het 

kind direct opgehaald door de ouder. 

4 Werkers/vrijwilligers Als een werker gedurende de dag klachten 

ontwikkelt, gaat de werker naar huis 

 

een werker met de volgende 

(luchtweg)klachten blijft thuis: 

 

Neusverkoudheid 

Hoesten 

Moeilijk ademen/benauwdheid 

Koorts 

Als er iemand in de thuissituatie van de 

werker is met koorts en/of luchtwegklachten 

blijft de werker thuis. Als iedereen 24 uur 

klachtenvrij is, kan de werker weer komen 

werken. 

 



Bij een positieve Covid19 test in de 

thuissituatie van de werker, wordt er vanuit 

huis gewerkt tot het gezinslid 24 uur 

klachtenvrij is. De werker werkt vervolgens 

nog 14 dagen thuis tot hij zijn 

werkzaamheden op het Kinderparadijs 

hervat. 

 

Werkers met klachten nemen contact op met 

hun leidinggevende. 

 

 

 

Aanmelden 

Aanmelden kan via een email naar kinderparadijs@clup.nl  

of via een whatsapp naar 06 146 349 68 

Vermeld in de aanmelding: naam, leeftijd, het telefoonnummer van een ouder en welke  

zwemdiploma’s het kind heeft (A/B/C).  

 

Let op! Uw kind is alleen welkom als u van ons een bevestiging van uw aanmelding heeft 

ontvangen.  
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