
Vragenlijst bezoeken kinderdagcentrum of 

dagbesteding voor kinderen van 0 t/m 3 jaar 

Gaat jouw kind (0 t/m 3 jaar) naar een kinderdagcentrum of dagbestedingslocatie toe?  

Dan stellen onze medewerkers of de chauffeur je altijd een aantal vragen. 

Dit doen zij om te voorkomen dat het coronavirus zich kan verspreiden.  

Dit zijn de vragen: 

 

Hoest je? O Ja    O Nee 

 

Moet je je neus vaak snuiten? O Ja    O Nee 

 

Heb je koorts? Koorts is een temperatuur van 38°C of 

hoger. 

O Ja    O Nee 

 

Heb je moeite met ademhalen? O Ja    O Nee 

 

Heeft 1 van je huisgenoten koorts?  

Heeft 1 van je huisgenoten moeite met ademhalen? 

O Ja    O Nee 

O Ja    O Nee 

 

Ben jij de afgelopen 10 dagen getest op het coronavirus 

en blijkt dat jij het virus hebt?   

O Ja    O Nee 

 

Heb jij de afgelopen 10 dagen contact gehad met iemand 

die het coronavirus heeft? Bijvoorbeeld 1 van je 

huisgenoten of een familielid. 

Zo ja, had die persoon toen klachten? 

O Ja    O Nee 

 

 

O Ja    O Nee 

 

Ben jij de afgelopen 10 dagen op reis geweest naar het 

buitenland? 

Gold hier code oranje of rood?  

 

 

O Ja    O Nee 

 

Moet je in je woning of kamer blijven, omdat je contact 

hebt gehad met iemand met het coronavirus? 

O Ja    O Nee 

 

Heb je 1 van deze vragen met ‘Ja’ beantwoord?  

- Is dit alleen de vraag in het groene vlak? Dan bespreek je vóóraf met je persoonlijk 

begeleider of je kind naar het kinderdagcentrum of dagbesteding mag komen. 

- Heb je 1 van de andere vragen met ‘Ja’ beantwoord? Dan kan je kind niet naar het 

kinderdagcentrum of dagbesteding toe komen. Dat is veiliger. 

Neem contact op met de persoonlijk begeleider.  

Gaat je kind met een busje of taxi naar het kinderdagcentrum of de dagbesteding toe?  

Zeg deze dan af. Zo vroeg mogelijk. In ieder geval voor half 8.  

Op de achterkant lees je hoe je dit doet.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan


Afmelden voor vervoer met busje of taxi  

Ga jij met een busje of taxi via SDW naar de dagbesteding of het kinderdagcentrum? 

En kan je niet komen? Bijvoorbeeld omdat je ziek bent?  

Meld je dan af. 

Zo vroeg mogelijk. In ieder geval voor half 8.  

Je kunt je afmelden via het cliëntenportaal of door te bellen. 

 

Afmelden en aanmelden via het cliëntenportaal: 

 

Ga naar het cliëntenportaal op internet: boeken2.taxsys.nl 

 
Klik op de knop ‘planning’ 

 

Klik op de rode knop ‘afwezig’  

Je rit is afgemeld. 

  

 

 

Ben je weer beter? En wil je morgen weer naar de 

dagbesteding of het kinderdagcentrum? 

Vergeet dan niet om je weer aan te melden voor vervoer! 

Doe dit voor 3 uur ‘s middags als je de volgende dag weer 

opgehaald wilt worden. 

 Ga naar het cliëntenportaal  

 
Ga naar ‘planning’ 

 

Klik op de groene knop 'Gepland’ 

Je rit is aangemeld. 

 

Afmelden en aanmelden via een telefoontje: 

 

Bel naar 088-076 19 82 

   

Doe dit zo vroeg mogelijk. Eventueel al de dag ervoor.  

Ze zijn bereikbaar van 7 uur ‘s ochtends tot 5 uur ‘s avonds.  

Meld je in ieder geval af voor half 8 ‘s ochtends 

  

 

 

Ben je weer beter? En wil je morgen weer naar de dagbesteding 

of het kinderdagcentrum? 

Vergeet dan niet om je weer aan te melden voor de bus of taxi! 

Doe dit voor 3 uur ‘s middags als je de volgende dag weer 

opgehaald wilt worden. 

Voor aanmelden bel je naar: 088-076 19 82. 

Ze zijn bereikbaar van 7 uur ‘s ochtends tot 5 uur ‘s avonds. 

 


