Versnelde opstartgids
Cokido groepen
In tĳden van het
Coronavirus

OPGELET!'Cokido is een platform om solidaire kinderopvang te faciliteren. We vragen uitdrukkelĳk om de richtlĳnen rond
Corona nauwgezet op te volgen. Wĳ geven zo goed mogelĳk informatie, maar het is een evoluerende situatie. Als platform
kunnen we de concrete opvolging van de richtlĳnen niet monitoren. Om die reden kunnen we niet aansprakelĳk worden
gesteld wanneer richtlĳnen niet worden gevolgd.'

INLEIDING
We weten dat veel ouders momenteel niet altĳd een oplossing hebben voor de kinderopvang
en dat ouders niet overal kunnen telewerken. Door de huidige Corona hebben we deze
opstartgids aangepast naar de huidige context. Klik hier om al onze
richtlĳnen te bekĳken. We willen het bĳspelen nog steeds zo veilig mogelĳk laten verlopen,
respecteer onze richtlĳnen dus strikt, wĳ overleggen steeds met de overheid en blĳven jullie
informeren. Je kan ons bĳ vragen ook altĳd bereiken op Hallo@cokido.org
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concrete opvolging van de richtlĳnen niet monitoren. Om die reden kunnen we niet aansprakelĳk worden gesteld wanneer
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Spreekaf in
kleine groepen
Onder de huidige omstandigheden is het mogelĳk om samen bĳ te spelen. Speelje
bĳ in je eigen huis, ga dan voor groepen van 5 kinderen. Speelje op
eengrotere locatie bĳ kan je groepjestot 50 kinderen maken in één bubbel per
week.Begeleiders zĳn niet meegerekend in dit aantal.
Speel ook altĳd bĳ met dezelfde bubbel: registreer contact met externen zodat
indien er een uitbraak zou zĳn je deze mensen rap kan verwittigen. Maak
afspraken voor een langere periode en hou het zoveel mogelĳk bĳ je groepje. Steeds
wisselen van groepje of kinderen is afgeraden.Spreek bĳ voorkeur af met buren die
niet te veraf wonen of kinderen van de school.
Ken je weinig mensen in de buurt, steek een briefje in de bus met vermelding van
Cokido en vraaghen om je een bericht te sturen als ze willen meedoen.
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Zoek een
geschikte locatie
We raden steeds aan om bĳ te spelen in scholen, buurtlokalen die ruimtes zĳn zeer
geschikt en veilig. Door de huidigesituatie is dat nu niet altĳd meer mogelĳk. We
hebben contact opgenomen met onze verzekeringsmaatschappĳ en alles kunnen
aanpassen zodat er nu ook thuis kan bĳgespeeld worden. We raden dus steeds
aan om in kleine groepenthuis bĳ te spelenen de hygiëneen corona richtlĳnen te
respecteren.Druk onze poster zeker af en hang hem op een zichtbare plaats. Ben je
met meer dan 6 en kan je in een groter lokaal, school of buurtlokaal of in
verschillende ruimtes spelen. Zĳn de lokalen klein? Splits dan op in
kleinere groepen tĳdens de activiteiten. Doe in alle locaties die jullie overwegeneen
veiligheidscheck.

Wanneeris mĳn locatie veilig?
1. Bĳspelen kan overal zolanghet een veilige plek is.
2. Het kandusook uitzonderlĳk bĳ jouw thuis indien de groep niet te groot is
(max 6 kindjes).
3. Liefst in de school of een zaaltje in jouw buurt
4. Twĳfelen mensenof hun locatie beschikbaargesteld magworden neem dan
contact op met Cokido. We helpen je graagverder rond veiligheid en
Verzekeringen.

Hallo@cokido.org
0492 76 1123
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Regel de
verzekeringen

Wĳ bĳ Cokido verzekeren alle ouders kinderen en, en gebouwen tĳdens de
activiteiten. Maak je per gezinlid via onze website voor je begint met de kindjes op
te vangen. De prĳs van het lidmaatschap is 30€ per gezin per jaar. Het
lidmaatschap is geldig voor 1 kalenderjaar vanaf datum betaling.

Wat zit er nog in het lidmaatschap van Cokido?

Tools
Na lang pionieren en testen
hebben we een beproefde
methodiek ontwikkeld.
Daarnaastontstond
doorheen de jaren een heel
arsenaalaantools die we
kunnen meegevenèn die
steeds in evolutie zĳn, omdat
wĳ jullie opmerkingendaarin
meenemen.

Kortingen
Via Cokido krĳg je tal van
kortingen en aanbiedingen
bĳ onzepartners, met andere
woorden: je lidmaatschap
heb je al snel terugverdiend.
We zĳn voortdurend op zoek
naar nieuwe
partnerschappen, wie weet
geeft je lidmaatschap
binnenkort recht op
kortingen in je favoriete
spots.

Events
Cokido houdt vanzĳn
community & dat niet enkel
online. We organiseren tal
van events, waarop we
ouders samenbrengen en
informeren. Denk aan
boeiende lezingen,EHBO
workshops & family events.
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Gebruik de applicatie om
de planning te maken
Onze applicatie maakt het gemakkelĳk om de dagen dat er wordt bĳgespeeld te
plannen. Maak het aantal dagen aan en laat elke ouder aangeven wanneer ze
kunnen oppassen.Je hebt er ook een handig overzicht van welke kindjes welke dag
aanwezigzullen zĳn. We weten dat de regel 1 dagopvanggevenis er 4 terugkrĳgen
iets was, maar in deze tĳden zullen we extra solidair moeten zĳn. Neem zoveel
mogelĳk beurten zelf op, laat ouders die in de zorg werken niet staan, ook mensen
die een belangrĳke rol spelen om onze samenlevingdraaiende te houden (denk aan
de bakker,personeel in de supermarkt,...)zouden beter voorrang krĳgen om te gaan
werken. Het corona virus heeft heel veel ontregeld, probeer zoveel mogelĳk jullie
steentje bĳ te dragen. Zet alle bĳspelers in de applicatie zodat iedereen mee
verzekerd is.
Help

Android Cokido
Familie_share

Heb je hulp nodig
bĳ het gebruik van
de app?Je kan de
handleidingterug
vinden op onze
download pagina
of contact
opnemen via onze
technische
helpdesk

App IOS

0465977630
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Maak duidelĳke
afspraken
Goede afspraken makengoede vrienden!
Een week samen afspreken lukt wel nog maar 5 weken of langer vraagt om
afspraken op papier. Laat alle ouders de afspraken ondertekenen. Maak afspraken
rond voeding,materiaal,startuur e.d. De vuistregel is:Keepit Simple! Werk bvb met
picknick en laat iedereen bĳdragen aan vieruurtjes en tienuurtjes. Zorg ook dat er
veiligheidsmaatregelen afgesproken worden. Is je kindje ziek, hou ze dan thuis. Ben
je zelf ziek,probeer niet in direct contact met de groep te komen.Wees daar eerlĳk
en transparant in, de veiligheid van jullie hele groep hangt er vanaf. Laat neefjes,
nichtjes, vriendjes niet zomaar plots toe, verifieer met de groep of iedereen er ok
mee is. Maak er routine van om regelmatig de handen te wassen, de ruimte te
verluchten en alles hygiënisch te houden. Denk na over manieren om dit ook
duidelĳk te maken aan de kindjes. Schrĳf je in op onze nieuwsbrief, zo krĳg je tips
en blĳf je mee met de maatregelen. Zorg voor voldoende wegwerp dozen met
zakdoekjes, ontsmettingsgel en hang de posters met tips op zichtbare plaatsen.
Ontsmet speelgoed regelmatig . Download hier een voorbeeld van afspraken en
andere documenten die helpen om veilig bĳ te spelen.

Tip!
Was veelgebruikte
oppervlakten en
speelgoed wekelĳks af.
!Vermĳd knuffels of
harige speelgoed!
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Contacteer de
helpdesk bĳ vragen
Jullie zĳn klaar ombĳ te spelen,we raden jullie aanomzeker contact op te nemenals
er nog vragen zĳn of bemerkingen. Bel ons als klankbord om samennog eens jullie
extra vragen te overlopen.

Hallo@cokido.org
0492 76 1123
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Start met
bĳspelen
Volg onze facebook paginavoor extra speeltips en ondersteuning
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