Coronaprotocol jeugdactiviteiten Scouting Paula Geerts
Datum: 05-05-2020
In dit document is beschreven op welke wijze de vereniging scouting Paula Geerts de activiteiten wil
gaan aanbieden aan haar jeugdleden vanaf zaterdag 9 mei 2020. Bij het schrijven van dit document is
gebruik gemaakt van de volgende bronnen, waaraan de activiteiten te allen tijde zullen voldoen:
•

•

Coronaprotocol Scouting Nederland “Corona en Scouting vanaf 29 april”, zie:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5752-corona-enscouting-vanaf-29-april
NOC NSF Protocol verantwoord sporten, kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, zie:
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v2.pdf

Er is vanuit het bestuur een coronacoördinator aangesteld die aanspreekpunt is voor de gemeente
en andere overheidsinstanties (politie, handhaving etc.). Zijn contactgegevens zijn:
•
•
•

Naam: Dennis van der Born
Telefoon: +31 (0) 629180229
E-mail: d.vanderborn@outlook.com

Opbouw vereniging in leeftijdsgroepen (speltakken)
De vereniging scouting Paula Geerts kent de volgende leeftijdsgroepen, ook wel speltakken
genoemd, voor haar jeugdleden:
Speltak
Bevers
Welpen Wolvenbende
Welpen Shanti’s
Scheepsmaatjes

Leeftijd
Groepsgrootte
5 t/m 7 jaar
5 kinderen
7 t/m 11 jaar, jongens
20 kinderen
7 t/m 11 jaar, meisjes
20 kinderen
11 t/m 12 jaar (geboortejaar
10 kinderen
2008)
Junioren
12 t/m 16 jaar
45 kinderen
Wilde Vaart
16 t/m 18 jaar
10 kinderen
Loodsen
18 t/m 21 jaar
15 leden
In de eisen en richtlijnen wordt rekening gehouden met de bovenstaande verdeling in
leeftijdsgroepen.

Eisen aan jeugdactiviteiten – algemeen
•
•

•
•

Alle activiteiten vinden alleen buiten plaats op het terrein van de vereniging (Leenderbos 5)
Alle activiteiten vallen inhoudelijk onder het activiteitengebied Sport&Spel van scouting
Nederland. Zie voor mogelijke activiteiten:
https://activiteitenbank.scouting.nl/zoek-een-activiteit, kies dan activiteitengebied
Sport&Spel en locatie buiten en/of 1,5 meter.
Activiteiten voor en door de leden van de speltak Loodsen zijn niet toegestaan
Maximaal één speltak (groep) is tegelijk op het terrein aanwezig

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Als een speltak gesplitst wordt in kleinere groepen dan dient op dat moment ook het
leidingteam evenredig gesplitst te worden en worden de kleinere groepen gezien als een
speltak.
Eén persoon, die is aangewezen door de coronacoördinator, is met een geel hesje
herkenbaar aanwezig op het terrein als coronaverantwoordelijke wanneer er activiteiten zijn.
Deze persoon ziet erop toe dat de jeugdleden en leiding/vrijwilligers zich aan de richtlijnen
houden en dat dit protocol wordt nageleefd.
De coronaverantwoordelijke, die toezicht houdt op het terrein, kan altijd de
coronacoördinator bereiken voor vragen.
De opkomsttijden (tijden waarbinnen de activiteiten plaatsvinden) voor elke speltak worden
in een wekelijks schema vastgelegd.
De maximale tijdsduur van de activiteiten voor elke speltak is 1 uur en er vinden per speltak
niet meer dan eenmaal per week activiteiten plaats.
De activiteiten vinden alleen plaats op zaterdagen tussen (9:30 en 18:00 uur) met een
uitwijkmogelijkheid naar zondagmiddag (12:00 – 17:00 uur).
De tijden worden zo ingedeeld in het schema dat er altijd 20 tot 30 minuten speling aanwezig
is tussen het einde van de activiteiten van een speltak en het begin van de activiteiten van de
opeenvolgende speltak. De keuze voor 20 tot 30 minuten is afhankelijk van de
groepsgrootte. Het doel is dat er geen overlap is tussen aankomende en vertrekkende
kinderen.
Tijdens de jeugdactiviteiten blijft het clubgebouw gesloten. Echter, de sanitaire ruimten
kunnen, alleen bij hoge nood en onder toezicht van de coronaverantwoordelijke, gebruikt
worden. De sanitaire ruimten kunnen afzonderlijk bereikt worden zonder de andere lokalen
te betreden.
In de sanitaire ruimten zijn de volgende middelen voorzien:
o Water (wasbakken en kranen)
o Handzeep
o Papieren handdoekjes
o Schoonmaakmiddelen (inclusief papieren schoonmaakdoekjes)
o Vuilnisbakken
De coronaverantwoordelijke ziet erop toe dat er te allen tijde voldoende handzeep, papieren
handdoekjes en schoonmaakmiddelen voorhanden zijn en dat de prullenbakken op tijd
geleegd worden.
Betreden van een sanitaire ruimte gebeurt door maximaal 1 persoon (wij hebben een ruimte
voor de heren en een voor de dames, dus maximaal twee personen tegelijk binnen)
De toiletten, wasbakken en deurklinken dienen voor en na elke opkomst grondig
schoongemaakt te worden, de coronaverantwoordelijke ziet hierop toe.
Tijdens de activiteiten zijn er buiten, op een makkelijk bereikbare plaats EHBO middelen
aanwezig.
Bij het wegbrengen van kinderen of het aankomen van kinderen zonder ouders bij het
terrein geldt het volgende:
o Het grote hek (aan de oprijlaan) is de enige ingang van het terrein.

Voor het hek wordt over de lengte van de oprijlaan een strook gemarkeerd
waarbinnen de ouders met eigen kinderen of de individuele kinderen een rij dienen
te vormen met inachtneming van 1,5 m afstand.
o De oprijlaan mag niet met auto’s betreden worden.
o Ouders en/of kinderen op de fiets nemen deze aan de hand mee in de wachtrij
o Op aangeven van de coronaverantwoordelijke mag steeds 1 kind (evt. met fiets) het
terrein betreden, waar het de aanwijzingen van de leiding meteen opvolgt.
o Als een kind het terrein betreedt dan dient de ouder meteen te vertrekken via de
andere zijde van de oprijlaan of via de naastgelegen skateroute.
o De coronaverantwoordelijke ziet erop toe dat de kinderen en ouders zich aan de
richtlijnen houden en geeft aanwijzingen aan de kinderen en ouders.
Bij het ophalen van kinderen of het vertrekken van kinderen zonder ouders van het terrein
geldt het volgende:
o Het grote hek (aan de oprijlaan) is de enige uitgang van het terrein.
o Voor het hek wordt over de lengte van de oprijlaan een strook gemarkeerd
waarbinnen de ouders een rij dienen te vormen met inachtneming van 1,5 m
afstand.
o De oprijlaan mag niet met auto’s betreden worden.
o Ouders op de fiets nemen deze aan de hand mee in de wachtrij
o Op aangeven van de coronaverantwoordelijke mag steeds 1 kind het terrein
verlaten. De ouder vooraan de rij wordt gevraagd welk kind hij/zij op komt halen,
waarna de leiding het kind naar de uitgang stuurt (evt. met fiets). Dit gaat zo door tot
alle ouders vertrokken zijn. Daarna mogen één voor één de kinderen naar huis die
zonder ouder zijn gekomen (op aangeven van de coronaverantwoordelijke).
o Als een kind het terrein verlaat dan dient hij/zij (evt. met ouder) meteen te
vertrekken via de andere zijde van de oprijlaan of via de naastgelegen skateroute.
o De coronaverantwoordelijke ziet erop toe dat de kinderen en ouders zich aan de
richtlijnen houden en geeft aanwijzingen aan de kinderen en ouders.
De jeugdleden en ouders/verzorgers worden per e-mail op de hoogte gebracht van de
geldende richtlijnen (zie onder). Deze richtlijnen worden ook opgehangen bij de ingangen
van het terrein.
De vrijwilligers en leiding worden ook per e-mail op de hoogte gebracht van de eigen
richtlijnen en die van de jeugdleden. Ook de algemene en specifieke eisen worden per e-mail
verstuurd. De richtlijnen voor vrijwilligers en leiding hangen ook bij de ingangen van het
terrein.
Bij de ingang van het clubgebouw (betreden sanitaire ruimte) hangt een korte checklist voor
het toepassen van de hygiëneregels, deze wordt ook per e-mail aan alle leden gestuurd.
o

•

•

•

•

Eisen aan jeugdactiviteiten – scouts t/m 12 jaar oud
Hier staan de specifieke toegevoegde eisen beschreven voor de activiteiten voor de speltakken met
kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar. Deze zijn dus een toevoeging op de algemene eisen.
•

De 1,5 m afstandsregel geldt niet voor de kinderen in de speltakken Bevers, Wolvenbende,
Shanti’s en scheepsmaatjes onderling. Deze geldt wel voor de afstand tussen kinderen en
leiding/vrijwilligers en leiding/vrijwilligers onderling. Zie verder de richtlijnen.

•
•

Het is toegestaan om met de hele speltak activiteiten te ondernemen met inachtneming van
de algemene eisen en richtlijnen. Het splitsen van deze speltakken is dus niet verplicht.
Voor de activiteiten geldt dat er 1 leiding op 4 tot 6 kinderen aanwezig is, met een absoluut
minimum van twee. Dit is gebaseerd op de teamprofielen van scouting Nederland
(https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/925-teamkwalificaties-enverhouding-teamleiders-kinderen/fil)

Eisen aan jeugdactiviteiten – scouts 13 t/m 18 jaar oud
Hier staan de specifieke toegevoegde eisen beschreven voor de activiteiten voor de speltakken met
kinderen in de leeftijd 13 t/m 18 jaar. Deze zijn dus een toevoeging op de algemene eisen.
•

•

•

•

De 1,5 m afstandsregel geldt WEL voor de kinderen in de speltakken Junioren en Wilde Vaart.
Deze geldt uiteraard ook voor de afstand tussen kinderen en leiding/vrijwilligers en
leiding/vrijwilligers onderling. Zie verder de richtlijnen.
Voor de activiteiten geldt dat er 1 leiding op 5 tot 7 kinderen aanwezig is, met een absoluut
minimum van twee. Dit is gebaseerd op de teamprofielen van scouting Nederland
(https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/925-teamkwalificaties-enverhouding-teamleiders-kinderen/fil)
Het is voor de Wilde Vaart toegestaan om met de hele speltak activiteiten te ondernemen
met inachtneming van de algemene eisen en richtlijnen. Het splitsen van deze speltak is dus
niet verplicht.
Vanwege de omvang van de groep is het voor de junioren alleen toegestaan om activiteiten
te ondernemen met inachtneming van de algemene eisen en richtlijnen, als deze speltak
wordt gesplitst in groepen die niet groter zijn dan 15 jeugdleden.

Richtlijnen voor jeugdleden
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts (vanaf 38 C°).
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer naar scouting.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19).Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Wanneer er tijdens de opkomst klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis.
Kom alleen naar ons terrein wanneer er voor jou een opkomst gepland staat.
Kom in uniform naar ons terrein.
Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.
Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de opkomst naar ons terrein en wacht op
het terrein op de daarvoor door de leiding aangewezen plek.
Volg altijd de aanwijzingen op van de leiding, bestuursleden en coronaverantwoordelijke (te
herkennen aan een geel hesje).
Aankomen bij ons terrein doe je alleen lopend (evt. met de fiets in de hand) via de
gemarkeerde wachtrij op de oprijlaan. De coronaverantwoordelijke (met geel hesje) staat bij
het grote hek en geeft aan wanneer je naar binnen mag.

•
•

•
•
•

Scouts van 13 t/m 18 jaar (Junioren en Wilde Vaart)moeten 1,5 meter afstand houden tot
alle andere personen en dus ook tot leiding en andere vrijwilligers.
De bovenstaande afstandsregel is niet van toepassing bij scouts t/m 12 jaar onderling
(bevers, welpen en scheepsmaatjes). Let op, scouts t/m 12 jaar moeten dus wel 1,5 meter
afstand houden tot personen van 13 jaar en ouder!
Neem je eigen bidon, flesje of afsluitbare beker gevuld mee om uit te drinken en neem geen
eten mee.
Verlaat na de opkomst direct het terrein op aanwijzing van de coronaverantwoordelijke.
Vertrekken doe je via de andere zijde van de oprijlaan of evt. via de skateroute.
Houd je aan de hygiëneregels.

Richtlijnen voor ouders/verzorgers
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de
aanwijzingen van de leiding opvolgen.
Breng je kind(eren) alleen naar de ons terrein wanneer er een opkomst voor jouw
kind(eren)gepland staat.
Breng je kind(eren) niet naar ons terrein als je kind klachten heeft van neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid en/of koorts.
Breng je kind(eren) niet naar de ons terrein als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38
C°)en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer
naar scouting.
Breng je kind(eren) niet naar de ons terrein als iemand in jouw huishouden positief getest is
op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact
met deze persoon nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste
contact.
Wanneer er tijdens de opkomst klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts, wordt op een afgesproken plek gehouden en worden direct de
ouders/verzorgers gebeld om hun kind op te halen. Als het kind zelfstandig naar huis kan en
mag dan wordt het kind verzocht om direct naar huis te gaan.
Wanneer je kind(eren) niet zelf naar ons terrein kunnen reizen zorg dan dat je als
ouder/verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt.
Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar ons terrein.
Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot ons terrein. Dit geldt zowel voor,
tijdens als na de opkomst van jouw kind(eren).
Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de opkomst bij ons terrein en kom alleen
via de oprijlaan (het andere hek is gesloten). Ga alleen lopend de oprijlaan op (evt. met de
fiets in de hand) en loop via de gemarkeerde wachtrij richting het grote hek. Als u moet
wachten, houd dan 1,5 meter afstand tot andere ouders en kinderen en/of vrijwilligers.
Kinderen betreden het terrein op aanwijzing van de coronaverantwoordelijke (te herkennen
aan een geel hesje). Als uw kind het terrein betreden heeft, vertrekt dan zo snel mogelijk via
de andere zijde van de oprijlaan of evt. de skateroute.
Als je met de auto komt, rij dan niet onze oprijlaan op (deze is afgezet), maar parkeer in de
Roekenbos. Wij willen de ouders/verzorgers verzoeken om zo min mogelijk met de auto te
komen.

•
•

•

Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld de leiding, vrijwilligers,
coronaverantwoordelijke (te herkennen aan een geel hesje) en bestuursleden.
Als ondersteuning echt noodzakelijk is bij de opkomst en/of toiletgang, is het toegestaan om
één ouder/verzorger op het terrein aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat
het geldende protocol en de richtlijnen nageleefd moet worden.
Direct na de opkomst halen de ouders/verzorgers de kinderen op via de wachtrij op de
oprijlaan (evt. met fiets in de hand). Als u vooraan staat dan zal de coronaverantwoordelijke
uw kind naar het grote hek laten komen (mits de opkomst is afgelopen). Zorg ervoor dat u zo
snel mogelijk met uw kind vertrekt via de andere zijde van de oprijlaan of evt. de skateroute.

Richtlijnen voor leiding en andere vrijwilligers
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar ons terrein.
Bereid je opkomst goed voor.
Voor 13 t/m 18 jaar (junioren en wilde vaart) geldt: houdt ook onderling 1,5 meter afstand.
Zorg dat er bij de junioren en wilde vaart zo min mogelijk materialen gedeeld moeten
worden.
Vermenging van de verschillende speltakken is niet toegestaan.
Zorg dat de opkomst klaar staat als de kinderen het terrein op komen zodat je gelijk kunt
beginnen. Laat kinderen op de door jullie aangewezen plekken het programma uitvoeren en
zorg ervoor dat er een ruime plek is voor de kinderen om te wachten voor het starten.
Maak vooraf (gedrags-)regels aan de kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18
jarigen (junioren en wilde vaart) waarbij tijdens de opkomst 1,5 meter afstand moet worden
gehouden.
Normaal gesproken bieden wij binnen scouting een heel breed scala aan activiteiten. Bij de
buitenopkomsten dienen de activiteiten te bestaan uit sport, spel en bewegen. Dat is nu het
belangrijkst. Alle overige activiteiten dienen online voortgezet te worden.
Overweeg om naast het buitenaanbod, het online aanbod voort te zetten. Zo kan je ook
andere dingen doen dan sport, spel en bewegen. Daarnaast heb je dan een alternatief voor
slecht weer en is het mogelijk voor kinderen die niet kunnen of willen meedoen aan de
buitenactiviteiten om toch mee te blijven doen met scouting. Wellicht kan er een mooie mix
gemaakt worden.
Voor de groep van 13 t/m 18 jaar dient vooraf nagedacht te worden over de activiteiten in
relatie tot de groepsgrootte, zorg dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden, ook tijdens
de activiteiten. Kijk ook op
https://activiteitenbank.scouting.nl en kies voor locatie “1,5 meter”.
Speel in geen enkel geval contactspellen, zoals bijvoorbeeld “Hollandse Leeuwen” en speel
geen spellen waarbij handen vastgehouden moeten worden (zoals slingertikkertje e.d.). Dus
ook niet bij de bevers, welpen of scheepsmaatjes.
Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden.
Help de kinderen om de (hygiëne-)regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan
wanneer dat niet gebeurt.
Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of medeleiding/andere vrijwilligers (geen
lichamelijk contact).
Weet wie er aanwezig zijn bij de opkomst, zowel jeugdleden als leiding en andere
vrijwilligers.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Materialen die met de handen aangeraakt worden dienen na elke opkomst schoongemaakt
te worden.
Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de opkomst. De kinderen
moeten na afloop direct vertrekken.
Zorg dat er geen ouders aanwezig zijn op het terrein, tenzij dat in specifieke gevallen
noodzakelijk is.
Zorg dat de opkomst zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de
samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt. (Dit is met onze manier van werken
geen enkel probleem)
Was of desinfecteer je handen na iedere opkomst.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts.
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar scouting.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19).Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Wanneer er tijdens de opkomst klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;

Hygiëneregels
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Ga voordat je naar de scouting vertrekt thuis naar het toilet.
Was voor en na de opkomst thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
Was je handen minimaal 20 seconden met water en zeep direct na toiletbezoek.
Vermijd het aanraken van je gezicht
Schud geen handen
Als de zeep, handdoekjes of schoonmaakmiddelen op beginnen te raken of de prullenbakken
vol beginnen te raken, meld dit dan direct bij de coronaverantwoordelijke
De leiding zorgt ervoor dat toiletten, wasbakken en deurklinken voor en na elke opkomst
grondig worden gereinigd.

