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1. Algemeen 
 

Dit beleid is van toepassing tijdens de uitbraak van het coronavirus COVID-19. 

In 2020 is dit protocol opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de 

branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor werkende Ouders 

en FNV in samenwerk met SZW. 

 

Het protocol is een handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in 

tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM 

naar de specifieke situatie van de kinderopvang.  

Dit protocol wordt steeds bijgewerkt en aangepast n.a.v. nieuwe maatregelen 

en richtlijnen. 
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De richtlijnen van het RIVM zijn aangepast voor de kinderopvang.  

Dit zijn de belangrijkste maatregelen: 

-Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

-Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden. 

-Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 

-Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 

-Houders dragen er zorg voor dat bij melding wordt gedaan bij de GGD als ze meer 

dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben. 

-Bespreek deze regels met ouders.  

-Bij binnenkomst vragen of kinderen klachten hebben en als ze wel klachten hebben 

moeten ze naar huis. 

-Bij twijfel gaat personeel(of blijft thuis) of gaan(of blijven) kinderen mee naar)(t)huis. 

-Als er klachten ontwikkelen gedurende de dag gaat personeel of gaan kinderen ook 

direct naar huis. 

2. Fysiek contact 
 

*Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

*Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep 

ten minste 20 secondes.  

*Geen handen schudden. 

*Hoesten/niezen in de ellenboog. 

*Zo min mogelijk aan je gezicht zitten. 

3. Hygiëne Maatregelen 

 
Houders dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM 

zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:  

Op iedere locatie en in iedere groep  

*Zeep  

*Papieren handdoekjes  

Maak extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van 

maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots). Een of meerdere 

personeelsleden moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van 

deze hygiënemaatregelen. Voor meer informatie zie de LCHV-richtlijn. 

Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen 

vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen. 

Handenwassen voldoet bij de preventie van besmetting. 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
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Het Personeel neemt de hygiënemaatregelen heel serieus, zoals handen wassen 

voor en na het eten, bij het verschonen van kinderen, onderling contact te mijden 

(1,5 meter afstand). 

 

Communiceer over de hygiënemaatregelen en laat iedereen deze zo nauwkeurig 

mogelijk opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest 

of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi 

deze daarna weg.  

 

Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen 

wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden. 

 

Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen 

aanraken) en spelmateriaal meerdere keren per dag schoon met 

schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger). 

Zorg dat medewerkers over een eigen eetgelegenheid/pauzeruimte/ toilet(ten)/etc. 

beschikken waar zij afstand kunnen houden van elkaar en hygiënemaatregelen 

kunnen opvolgen.  

 

Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.  

 

Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere 

schoonmaakprotocol. 

4. Afstand Personeel  
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht 

te nemen. 

Zorg dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 

meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijv. aan de inrichting 

van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 pm’er) te 

doen. 
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5. THUISblijfregels Gezondheid Kinderen.  

1 Thuisblijfregels voor kinderen:  

In de volgende gevallen moet een kind thuisblijven:  

• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer 

hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn of na een negatieve test. 

• Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts 

(38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.  

 • Als iemand met koorts/benauwdheid in het huishouden van de kinderen negatief 

getest is voor COVID-19 mogen de kinderen weer naar de opvang.  

• Als degene met klachten in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-

19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te 

nemen maatregelen leidend. Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en 

met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake 

is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette 

persoon en alle huisgenoten). Als de huisgenoot positief getest is en strikte 

zelfisolatie is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) als zij 

zelf geen klachten hebben zich vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact met de 

besmette huisgenoot laten testen op COVID-19.  

Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet 

afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten 

en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.  

Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en 

met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. 

 • Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een 

kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief  

(dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest 

met een besmette persoon, gaat het kind in quarantaine.  

Het kind kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle 

contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft.  

Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet 

afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten 

en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. 
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VERKOUDEN KINDEREN 
2. Kinderen van 0-4 jaar wel naar de opvang:  

Kinderen van 0-4 jaar mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, 

neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar de 

kinderopvang, behalve: 

 -als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 

graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling 

verlies van reuk en/of smaak;  

 -als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; • 

-als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten 

ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen 

negatieve testuitslag.  

-Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is 

gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten 

cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) 

is geweest, mag het kind wel gewoon naar de opvang.  

Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als 

de broer of zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief 

wordt getest, mag deze broer of zus niet meer naar de opvang (zie ook onder 2, 

thuisblijfregels). ‘Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden.  

Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat 

vanzelf weer over. Als de algemene maatregelen bij COVID-19 worden 

aangehouden, worden deze kinderen echter vaak en bij herhaling geweerd van 

kinderdagverblijf of school. Dit is niet wenselijk met het oog op de ontwikkeling van 

de kinderen en het werkverzuim van de ouders. Kinderen tot 4 jaar met alleen 

verkoudheidsklachten mogen naar de opvang, maar moeten thuisblijven bij 

verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij 

getest gaan worden en/of in afwachting van het testresultaat. 

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/kinderen  

Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen: 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen  

 

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je 

gebruik maken van de beslisboom. Zie https://www.boink.info/beslisboom. De 

beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM.  

Het RIVM heeft de beslisboom inhoudelijk gecontroleerd. Als een kind chronische 

verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit past bij de gebruikelijke 

klachten, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang. Bij 

twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) 

klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.  
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ADVIEZEN - ORANJE ROOD LAND 

 • Kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood 

reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 

dagen in quarantaine te gaan. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19.  

Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet 

afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten 

en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Dit geldt ook als het 

reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.   

TESTBELEID KINDEREN 
Testen van kinderen 0-4 jaar met klachten wordt in ieder geval dringend geadviseerd 

als: 

 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of 

(meer dan incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in 

principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang;  

• het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die 

kan besluiten om het kind te laten testen; 

 • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot  

(categorie 1-contact) is van iemand die COVID-19 heeft;  

• het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) 

is van iemand die COVID-19 heeft;  

• de GGD testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 

Dit geldt ook voor kinderen 4-12 jaar, met de toevoeging dat zij ook al een dringend 

testadvies hebben bij verkoudheidsklachten.  

 

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school 

als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e 

ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten), en niet om andere redenen 

thuis hoeft te blijven. Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar 

kinderopvang of school. 
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6. THUISblijfregels Personeel 
Voor de medewerkers op de groep gelden de volgende regels:  

Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de 

werkzaamheden. Als een van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de 

medewerker thuisblijven en zich laten testen.  

Ook als een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkeld gaat de 

medewerker naar huis en laat zich testen. 

 

TESTEN PERSONEEL 
Testbeleid: Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen.  

Het gaat om (milde) klachten als:  

•Hoesten; • Neusverkoudheid; • Loopneus; • Niezen; • Keelpijn; • Verhoging tot 38 

graden of koorts (vanaf 38 graden); • Plotseling verlies van reuk of smaak.  

 

Je hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; je kunt 

rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD.  

Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. 

 

PRIORITEIT TEST  

Medewerkers in de kinderopvang (pedagogisch medewerkers en gastouders) kunnen 

met ingang van 8 februari met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. 

Zij kunnen met een 8 voorrangsverklaring contact opnemen met het 

prioriteitsnummer van de GGD.  

Meer informatie hierover is beschikbaar via Medewerkers kinderopvang voorrang bij 

testen op corona  

TESTUITSLAG:  
Negatief: Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in 

achtneming van algemene hygiënemaatregelen.  

Positief: Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen 

thuisblijven en uitzieken.  

Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de 

medewerker weer aan het werk.  

 

In geval van besmetting van een vraagouder of een kind, treden de ‘Thuisblijfregels 

voor kinderen’ in werking. Als een personeelslid  zich zonder klachten laat testen op 

COVID-19 en positief test, blijft het personeelslid in ieder geval tot 5 dagen na 

testafname in isolatie.  

Ook de huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine. Als het personeelslid 

na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie en wordt ook de quarantaine voor 

huisgenoten/nauwe contacten opgeheven.  

Als het personeelslid binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze 

persoon langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine 

blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact.  
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ZELFTESTEN 

Op 19 april start de landelijke uitrol van zelftesten in het primair onderwijs. Personeel 

van kinderopvanglocaties ontvangen via de houder zelftesten. Volg het 

meegeleverde stappenplan. 

 

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een 

professional wordt afgenomen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd 

worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Zie voor 

het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 

Aanvulling op bestaande maatregelen 

Het zelftesten is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen in de 

kinderopvang (zoals regelmatig handen wassen en thuisblijven bij klachten) en het 

testbeleid van de GGD, en komt hier niet voor in de plaats. Iedereen met klachten die 

kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus, of die als nauw contact naar 

voren komt uit bron- en contactonderzoek wordt verzocht zich direct te laten testen 

bij de GGD. 

 

HUISHOUDEN PERSONEELSLID  

Als iemand in het huishouden van het personeelslid naast milde coronaklachten ook 

koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het personeelslid 

thuis.  

Als de testuitslag negatief is, mag het personeelslid weer naar het werk. 

Als iemand in het huishouden van het personeelslid een positieve testuitslag heeft 

voor COVID-19, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen 

leidend. Personeelsleden/gastouders moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en 

met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake 

is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette 

persoon en alle huisgenoten).  

 

Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de 

huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het 

laatste risicovolle contact met 9 de besmette persoon laten testen.  

Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet 

afgemaakt te worden.  

Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen 

als zich toch klachten ontwikkelen.  

 

Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden/gastouders minimaal 

in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit 

isolatie mag. 
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RISICOGROEPEN PERSONEEL  
Personeelsleden die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een 

risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie COVID-19 | LCI richtlijnen 

(rivm.nl)), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep.  

In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere 

werkzaamheden te doen:  

1. vanuit huis of  

2. (elders) op de locatie of  

3. om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden 

van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.  

ZWANGERSCHAP PERSONEEL 
: Personeelsleden/gastouders die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd 

van 0 tot 13 jaar, voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen 

werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel 

kinderen (0-13 jaar) als volwassenen) te houden. De werknemer/gastouder gaat 

hierover in overleg met de bedrijfsarts/ behandelaar. De uitzondering die gold voor 

de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is per 2 april 2021 komen 

te vervallen.  

ADVIEZEN ORANJE ROOD LAND 
Voor personeelsleden/gastouders die terugkeren uit een land of gebied met een 

oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij 

thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens 

de reis is veranderd naar oranje of rood. 

Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder:  
Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een 

personeelslid in contact is geweest met een besmette persoon, gaat het 

personeelslid in quarantaine.  

Het personeelslid kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste 

risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het personeelslid geen klachten 

heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet 

afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten 

en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. 
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7. Locatiemaatregelen Chr. Kdv De Regenboog  
 

In samenwerking met de Oudercommissie en het personeel hebben 

we als locatie specifieke maatregelen gekozen voor: 

 

• De kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht in 

onze hal. 

Zo komen ouders/verzorgers niet verder dan de kapstokken en verlaten direct 

het gebouw na het brengen van hun kind(eren). 

• We bewaren de 1,5 meter afstand tussen PW-er en ouder/verzorger. 

• PW-ers blijven op afstand van de ouders/verzorgers en begeleiden het kind 

naar binnen nadat de ouder/verzorger de hal heeft verlaten. 

• Oudere kinderen komen zelfstandig naar binnen. 

• De overdracht is kort. 

• Overdracht van baby’s tot 1 jaar zoveel mogelijk zonder fysiek contact, denk 

aan het neerzetten van de Maxi-Cosi in de hal. 

Kinderen tot 1 jaar zonder Maxi-Cosi worden wel aan de PW-er kort 

overhandigd waarna we daarna direct weer de afstand bewaren. 

Dit voor de emotionele veiligheid van de allerkleinste. 

• Voorwerpen worden neergezet zodat deze daarna worden opgepakt 

Zowel voor voorwerpen richting ouders als voorwerpen richting personeel. 

• Jassen en schoenen worden door de ouders/verzorgers bij de kapstok 

neergezet/opgehangen. 

• Tassen worden in de hal of bij de deur achtergelaten. 

• Hetzelfde geldt tijdens het ophalen; Eén ouder haalt de kinderen op via onze 

hal. We halen of roepen het kind en begeleiden he(n)(t) naar de kapstokken in 

onze hal, direct aangrenzend aan de groepsruimte. 

• Ook tijdens het ophalen houden we de overdracht kort en vragen we de 

ouder/verzorger zo snel mogelijk de hal weer te verlaten zodat ouders niet te 

lang op elkaar hoeven wachten. 

• Extra informatie over het kind wordt doorgegeven via de app of in een 

telefoongesprek. 
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• Broertjes/zusjes/kinderen die geen opvang gebruiken wachten buiten of in de 

auto. 

• In onze hal is maximaal 1 ouder/verzorger tegelijk binnen.  

• We letten erop dat ouders/verzorgers ook 1,5 meter afstand houden. 

• Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten 

op de testuitslag thuis moeten blijven, of vanwege reizen vanuit een rood of 

oranje gebied in quarantaine moeten, mogen hun kinderen niet zelf brengen 

of halen. 

• In de hal is een desinfectiepompje aanwezig. 

• Tijdelijk geen extra volwassenen op de groep naast het aantal nodige 

aanwezige personeel en max. 1 stagiaire. (stagebegeleiders etc.) 

• Leidinggevende werkt tijdens administratiedagen zoveel mogelijk thuis i.p.v. in  

kantoorruimte op locatie. 

• Er zijn meerdere handdoek dispensers geïnstalleerd bij het aantal kranen. 

Zo wordt er na het handen wassen gebruik gemaakt van papieren 

wegwerphanddoeken. 

• We volgen de aangepaste richtlijnen van het RIVM en de beslisboom regels 

rondom verkouden kinderen, bij twijfel wordt er overlegd met leidinggevende 

Jantine. 

• Aan de (oudere) kinderen leren we spelenderwijs de vernieuwde regels 

rondom hoest en-nies discipline -het niezen en hoesten in de elleboog 

• We luchten de groepsruimte iedere ochtend om 7.30 een korte tijd houden we 

de openslaande deuren open zodat er frisse lucht naar binnen komt. 

Dit herhalen we na de lunch en ook aan het einde van iedere opvangdag. 

• In de slaapkamers houden we ons aan het bekende ventilatieprotocol 

; het luchten van 7.30-8.30 en kort na ieder slaapje. 

• Meest gebruikte voorwerpen/vlakken worden vaker schoongemaakt; denk aan 

deurklinken en lichtknoppen. Alle PW-ers zijn op de hoogte van de 

schoonmaakprotocollen en letten tijdens deze pandemie extra op regels 

rondom hygiëne. 

• Tijdelijk max. 1 stagiaire op onze groep.  

• Kinderen met koorts worden niet toegelaten of moeten worden opgehaald. 

• Leidinggevende Jantine ziet erop toe dat deze maatregelen worden 

gerespecteerd en nagevolgd. 

• Alle genomen maatregelen zijn in overleg met de Oudercommissie en het 

Personeel genomen om te komen tot een specifiek en bruikbaar protocol voor 

KDV De Regenboog. 

 


