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Plan van aanpak 

Checklist 
Alle groepsleiders zijn middels een online vergadering op 01-05-2020 op de hoogte gesteld van de checklist, 

welke verstrekt is door de gemeente Rotterdam. Per punt is deze checklist doorgenomen met de Corona 

coördinator en is er de mogelijkheid gegeven voor het stellen van vragen zie bijlage 1 ingevulde en 

ondertekende checklist. 

Leeftijdsgrenzen 
De leeftijdsgrenzen worden conform de indeling van de checklist gevolgd. Echter, wanneer een jeugdlid in de 

categorie t/m 12 jaar valt en officieel geen 1,5 meter afstand hoeft te bewaren, maar wel meedraait met de 

groep van 11 t/m 15 jaar, dan dienst alsnog voor iedereen de 1,5 meter regel in acht genomen te worden. 

Opkomsten indeling groepen 
Voor de groepen gelden de volgende afwijkende opkomsttijden. 

Alleen buitenopkomsten zijn toegestaan de lokalen blijven gesloten, enkel het invalide toilet wordt 

opengesteld voor gebruik, welke wordt gereinigd na ieder gebruik. 

Speltak Startopkomst Einde opkomst Ochtend / Middag / Avond (on) even  week 

Bevers 09.30 11.30 Zaterdagochtend Wekelijks 

Welpen 14.00 16.00 Zaterdagmiddag Wekelijks 

Boys Scouts 19.00 21.00 Vrijdagavond Even weken 

Girls Scouts 19.00 21.00 Vrijdagavond Oneven weken 

Explorers 20.00 21.30 Woensdagavond Wekelijks 

Stam - - - - 

 

Jeugdleden én leiding gaat direct na de opkomst naar huis. Er is geen ruimte voor een nazit en blijf ook niet 

hangen buiten het Scoutingterrein.  



 

 

Leidinggevenden 
Het aantal leidinggevende is minimaal twee (2). Er is geen maximum, maar beperk het onderling contact en 

daarmee het aantal leiding tot wat nodig is om veilig te draaien. 1,5 meter maatregel wordt toegepast voor 

iedereen die ouder is dan 12 jaar. 

Er wordt van te voren altijd één van de leidinggevenden die aanwezig is aangesteld om de 1,5 meter maatregel 

te kunnen waarborgen. Hij/zij is hier extra alert op en zal ingrijpen wanneer nodig. 

Een leidraad is de richtlijnen van Scouting Nederland zie bijlage 2 

https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/925-teamkwalificaties-en-verhouding-teamleiders-

kinderen/file. 

Schema schoonmaken 
Na iedere opkomst dienen de leidinggevenden van de groep die gedraaid hebben het gebruikte sanitair 

schoon te maken. Alleen het invalidentoilet is opengesteld tijdens de opkomsten. 

Voor het schoonmaken van het toilet wordt gebruik gemaakt van wegwerp handschoenen. 

Ter aanvulling: het gebouw dient schoon achter gelaten te worden voor de volgende groep. De bestaande 

schoonmaaklijst is tot nader order vervallen. 

Tussen de opkomsten op zaterdag zit voldoende tijd (2 uur) om het sanitair te reinigen. 

Gebruik Sanitair 
Indien er een jeugdlid tijdens de opkomst naar de WC moet, dan zal er een leidinggevende de toegang naar 

het gebouw openen en het toilet aanwijzen welke gebruikt dient worden. De leidinggevende blijft bij de 

toegangsdeur van het gebouw staan tot het betreffende jeugdlid van het toilet komt. Het sanitair wordt 

gereinigd en hierna wordt het gebouw weer afgesloten. 

Spel / activiteiten 
Voor de speltakken in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar dienen de activiteiten 1,5 meter afstand tot elkaar 

en tot de leiding te bedragen. Voor programma en ideeën voor 1,5 meter zie hiervoor www.scouting.nl. 

Per opkomst wordt er minimaal één leidinggevende aangesteld om de 1.5 meter maatregel te bewaken. 

Communicatie ouders / verzorgers 
Voor de eerste opkomst worden ouders schriftelijk, telefonisch, via mail of Whatsapp, geïnformeerd over de 

volgende afspraken: 

Ouders die hun kind / kinderen met de auto brengen parkeren de auto op het parkeerterrein voor het 

buitenterrein. 

Ouders die op de fiets komen zetten de fiets aan de rechter kant van het parkeerterrein, minimaal 3 meter 

voor het hek van het buitenterrein. 

Als er vragen zijn aan de leiding kunnen deze per mail of telefonisch contact opnemen met de leiding. 

Het brengen en halen is geen bijpraatmoment. 

https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/925-teamkwalificaties-en-verhouding-teamleiders-kinderen/file
https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/925-teamkwalificaties-en-verhouding-teamleiders-kinderen/file


 

 

Brengen en halen jeugdleden 

Eén leidinggevende van de speltak zorgt ervoor dat het halen en brengen van jeugdleden goed verloopt.  

Na de opkomst dienen de jeugdleden één voor één het terrein te verlaten om het halen ordelijk te laten 

verlopen. 

Calamiteiten 

Bij calamiteiten hulp inroepen (politie / brandweer / ziekenwagen) en deze hulp opvangen bij het 

toegangshek. 

Zorgen dat de sleutels van het toegangshek en clubhuis voor de opkomst aanwezig zijn. 

Schoonmaakmiddelen etc. 
Controleer voor en na de opkomst in het invalidentoilet de aanwezigheid van papieren handdoekjes en 

handzeeppompjes. 

Indien deze niet meer aanwezig zijn op het toilet dan kunnen deze uit de voorraadkast in de gang gepakt 

worden. Bij het laatste pak papieren handdoekjes of het laatste zeeppompje de corona coördinator op de 

hoogte stellen zodat het aangevuld kan worden. 

Schoonmaakmiddelen bevinden zich eveneens in de gangkast. 

EHBO 
Bij de EHBO doos bevinden zich als aanvulling extra latex handschoenen. De groepsleider spreekt af wie er 

tijdens de opkomst verantwoordelijk is voor de EHBO gevallen. Na gebruik van de EHBO doos contact 

opnemen met de voorzitter Trienke de Jong om de EHBO doos compleet te houden. 

Contact Corona coördinator 
Indien er onenigheid binnen de speltak is over de invulling van de checklist dit protocol of de bijlage dient er 

altijd direct contact opgenomen te worden met de Corona coördinator Marc Heijstek. 

Overige calamiteiten inschakelen van Politie of hulpdiensten bij nood bellen naar 112. 

Overige calamiteiten 0900-8844. 

Bijlage 
Bijlage 1 Checklist openstelling scoutinggroepen gemeente Rotterdam 
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