
Protocol Jeugdactiviteiten in Coronatijd.- Kindernevendienst DK 
Dit protocol is gemaakt op basis van het protocol dat ontwikkeld is door JOP/Protestantse 

kerken Nederland, en toegespitst op de situatie in de Dorpskerk te Leusden-Zuid.  

Het onderstaande protocol is op vrijdag 4 september voor het laatst geactualiseerd.  

 

In dit protocol lees je hoe om te gaan met de coronamaatregelen voor verschillende 

leeftijdsgroepen. Het protocol is een aanvulling op het Protocol kerkdiensten en andere 

kerkelijke bijeenkomsten(zie site JOP) en het gebruiksplan Dorpskerk. 

Kindernevendienst: 4-12 jarigen 
 

Breng- en haalmomenten, contact met ouders: 

 De Kindernevendienst start meteen aan het begin van de dienst, kinderen komen 

dus niet de kerk in. 

 Kinderen worden gebracht bij de hoofdingang van het Treftpunt 

 kinderen  worden door één volwassene gebracht of gehaald, dus zonder extra 

volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.  

 Kinderen worden bij de ingang door één van de leiders van de kindernevendienst 

opgevangen, hierbij wordt 1,5 meter afstand gehouden. De leiders vragen aan de ouders of 

er geen gezondheidsklachten zijn. 

 Kinderen desinfecteren bij binnenkomst hun handen bij de paal 

 Kinderen nemen hun jassen mee de ruimte in van de kindernevendienst 

 Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijvoorbeeld via  de 

digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen 

en halen.  Dit kan via kindernevendienstdk@pgleusden.nl of 0645897104 (Petra Oosterom-

Brants) 

 Het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en 

volwassenen en tussen ouders onderling wordt zoveel mogelijk beperkt. Let op dat ouders 

(buiten) ook 1,5 meter afstand houden 

 Na afloop wachten de kinderen buiten (onder begeleiding) tot één van de ouders hen 

ophaalt. 

Tijdens de activiteit: 

 Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter 

afstand te houden. Tijdens sport- en spelactiviteiten waaraan de vrijwilligers meedoen, hoeft 

onderling geen afstand gehouden te worden. Toch wordt er gestreefd dat waar mogelijk 1,5 

meter afstand wordt gehouden. 

 Jonge kinderen zijn vaak verkouden, daarom mogen kinderen in groep 1 of 2 van de 

basisschool ook met een neusverkoudheid naar de kindernevendienst of bijeenkomst van de 

kinderclub. Als het kind ook andere COVID-19 klachten heeft zoals koorts, of als één of 

meerdere huisgenoten van het kind koorts of benauwdheidsklachten hebben, dient het 

kind thuis te blijven. 
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 Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij 

de ouder(s) van het kind. Het kind mag dan gewoon naar kindernevendienst of bijeenkomst 

van de kinderclub. Neem bij twijfel contact op met de ouder(s). 

 De jeugdleiding hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes.  

 Kinderen onder de 12 jaar mogen samen zingen.  

 Tussen de volwassen (de leiding van de kindernevendienst) wordt 1,5 meter afstand 

bewaard. 

Na afloop van de dienst: 

 De leiding van de kindernevendienst reinigt de tafels, stoelen en deurklinken. Hiervoor zijn 

doekjes aanwezig. 

 De tafels en stoelen worden op de juiste wijze (met 1,5 meter afstand) teruggeplaatst. Een 

plattegrond is aanwezig. 


