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Vrijwilligers Creatief (binnen op locatie 194)
1. Heb jij of iemand in je omgeving klachten? Dan kun je GEEN les geven en laat je dit weten 

aan de coördinator.
2. Je bent 5 min van te voren aanwezig en houdt de strakke tijdplanning in het oog i.v.m. de 

veiligheid.
3. De creatieve vrijwilligers wachten buiten vóór het buurthuis, aan de kant vóór ‘kinderen en 

vrijwilligers’ totdat hun blokuur begint. Hun taken zijn:
a. Kinderen en ouders begeleiden in het verzamelen op de juiste plek. En ze aanspreken

als ze dit niet doen.
b. Het kind of de kinderen verzamelen die bij hun in de les zit(ten) en zodra de 

coördinator het aangeeft dat ze binnen mogen komen samen naar binnen gaan.
4. Vrijwilligers en kinderen worden bij binnenkomst naar hun plek verwezen door de 

coördinator. Hier staan de spullen voor de les al klaar. Missen ze nog iets vragen ze dit aan de
coördinator. Ze pakken het   niet   zelf uit de kast.

5. Handen wassen of desinfecteren als: 
a. Binnenkomst buurthuis!!!
b. Niezen of hoesten in je hand
c. Aan je gezicht gezeten (mond/ neus/ ogen)
d. Na de toilet gang

6. Hoesten en niezen doe je in je elleboog.
7. Alle vrijwilligers houden 1,5 meter afstand van de kinderen en andere volwassenen.
8. Als vrijwilligers let je op of kinderen zich aan de regels houden. Doen ze dit niet stuur je ze 

door naar de coördinator die binnen staat. Deze belt de ouders.
9. Is er een situatie of ongeval tijdens stuur je het kind naar de coördinator die binnen staat. Hij 

of zij gaat het oplossen.
10. Er is altijd 1 coördinator aanwezig binnen. Zijn of haar taken zijn:

a. Spullen klaarzetten op de tafels voor de verschillende lessen.
b. Opletten dat kinderen en vrijwilligers hun handen wassen op gepaste momenten.
c. Controleren dat ouders en kinderen buiten voor het buurthuis verzamelen op de 

juiste aangegeven plekken.
d. Kinderen en vrijwilligers binnenlaten en naar hun plek verwijzen.
e. Spullen aangeven die nog missen.
f. Situaties of ongevallen oplossen. E.v.t EHBO verlenen.
g. Uitdelen water. Hiervoor maken we gebruik van flessen en wegwerpbekertjes. 

Kinderen mogen ook zelf een drinkfles meenemen.
h. Schoonmaken tijdens de wisseling tussen de groepen (blokuren). Je neemt de tafels 

en stoelen af met een schone doek en spuitbus.
i. Ouders bellen als kinderen zich niet houden aan de regels.
j. Vrijwilligers en kinderen helpen herinneren aan het einde van de lestijd.
k. Aan het eind van de dag, na alle lessen, alle gebruikte spullen ontsmetten.

11. Eten is niet toegestaan tijdens de creatieve les. Hier zijn we extra streng op i.v.m corona. 
12. Heb je dorst? Pak het niet zelf! Vraag een bekertje water aan de coördinator. Hij of zij geeft 

jou een wegwerpbekertje die je na gebruik meteen in de prullenbak gooit.
13. In de keuken mag maximaal 1 persoon staan i.v.m. de 1,5 m regeling.
14. Let op dat je op tijd stop met de les. Tien minuten voor elk heel uur (15.50/16.50/17.50/ 

19.50) moeten de kinderen namelijk naar buiten zodat de coördinator kan schoonmaken 
voordat de volgende groep komt.

15. De lessen worden gegeven op afspraak. Kinderen kunnen geen vriendjes of vriendinnetje 
meenemen. Het klinkt misschien hard maar we willen een situatie creëren die voor onszelf 
overzichtelijk en handbaar blijft.



Aanpassing pubermeidenclub:
1. Kinderen va. 12 jaar moeten onderling ook 1,5 m afstand bewaren.
2. De pubermeidenclub kan doorgaan als we gebruik maken van de achtertuin van het 

buurthuis. De verdeling komt er dan zo uit te zien:
- > Binnen: creatieve activiteit door max. 3 meiden en 1 vrijwilliger  
- > Keuken: bakken/koken door max. 1 vrijwilliger 
- > Achtertuin: voorbereiden eten aan picknicktafel door max. 3 meiden en 1 vrijwilliger
Het gezamenlijk eten doen we dan in een groepje van 3 of 4, of we gaan met zijn alle naar 
het park met picknick kleden. We zorgen ervoor dat de 1,5m wordt bewaard. 

3. De pubermeidenclub mag koken, mits het eten op aparte borden van te voren klaargemaakt 
kan worden. Dus geen gerechten die pas aan tafel uitgedeeld of samengesteld moeten 
worden. Het eten wordt van te voren in de keuken verdeeld op verschillende borden. 

4. De pubermeiden mogen helpen in het voorbereiden van het eten; zoals het snijden van de 
groente. Dit mogen ze natuurlijk alleen doen aan de hand van strikte regels:

a. Handen van te voren en tussendoor goed wassen.
b. Niet aan je gezicht komen tijdens het voorbereiden van eten. 
c. Niet snoepen of tussendoor proeven.

5. Één van de vrijwilligers kookt of bakt het eten vervolgens af in de keuken. Zij verdeelt het 
vervolgens over verschillende borden. 


