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KIES en Coronamaatregelen 
Ziek? Blijf thuis. Anders van harte welkom! 

Ouderbijeenkomsten 

KIES geeft behalve informatie, een plek en stem aan de kinderen; ook 

aan ouders. Of het nu gaat over individuele of groepsbegeleiding, 

we houden voor ieders gezondheid en veiligheid graag rekening met 

de gestelde maatregelen en noodzakelijke voorschriften vanuit het 

RIVM. 

In de praktijk betekent dit dat de KIES begeleiding kan doorgaan, 

maar we moeten kiezen voor de contact mogelijkheden die zijn toegestaan. Dat kan zijn dat er een 

aangepaste vorm nodig is om een bijeenkomst te houden, rekening houdend met de ruimte en maximaal 

toegestane personen. Uw KIES coach of de organisatie, school of praktijk waar KIES geboden wordt kan 

meer vertellen over de mogelijkheden die er zijn. Uiteraard kan er als het echt noodzakelijk is, nog altijd 

een contact afspraak gepland worden. Deze afspraak kan zowel telefonisch als live zijn, afhankelijk van 

de mogelijkheden van uw KIES aanbieder. 

 
Afstand 
Bij elk contactmoment met de kinderen houden we zelf afstand tot 

de kinderen zonder dat we tegennatuurlijk reageren. Natuurlijk 

alleen als we niet ziek zijn en ook niet in de omgeving zijn geweest 

van iemand die ziek is. Het belang van de kinderen staat voorop. 

De kinderen kunnen onderling gewoon met elkaar contact 

hebben, net zoals op school. Een KIES groep is maximaal 10 kinderen groot en vormt dus volgens de regels 

geen probleem. In het contact met volwassenen zoals ouders houden we 1,5 m afstand aan. We vragen bij 

het halen en brengen van de kinderen rekening te houden met de regels van de accommodatie waar KIES 

wordt aangeboden. 

 

Hygiëne 

Zoals ook op andere plaatsen voorgeschreven is, wassen ook wij 

zelf onze handen regelmatig. We vragen bij KIES dit ook aan ouders 

en kinderen. 
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Spontaniteit en plezier 

We vinden het naast de gezondheid en veiligheid voor ouders 

en kinderen erg belangrijk te werken in een sfeer waarin 

kinderen zichzelf kunnen zijn en spontaniteit en plezier 

aanwezig is. We dragen daarom zorg voor al deze 

onderdelen en hopen dat u en uw kind een fijne en 

waardevolle begeleiding ervaren met KIES. 

Tot KIES!  

 

Voor meer informatie over KIES 

via de aanbieder: 

 

 

 

Algemene website: www.kiesvoorhetkind.nl 
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