
Kinderwerk in coronatijd 

Doelstellingen:  
+ Kinderen bouwen aan onderlinge relatie.  

+ Kinderen ontdekken wat de Bijbel zegt over thema’s uit hun leven.  

+ Kinderen groeien in onderlinge relaties en oefenen vaardigheden in het geloof (zoals bidden, Bijbellezen,              

   geloofsgesprek, enz.).  

Vanaf 1 juli 2020 zijn de coronaregels voor kinderen/jongeren tot achttien jaar minder streng. Dit wil niet zeggen dat de 

maatregelen geen impact hebben op het kinderwerk in de gemeente. In het kinderwerk heb je met leidinggevenden te 

maken, die misschien wat ouder zijn. Het is goed om de veiligheid van deze vrijwilligers te kunnen waarborgen. Neem 

hen daarom mee in het proces hoe het kinderwerk vorm te geven in coronatijd.  

Ouders hebben in deze onzekere tijd extra duidelijkheid nodig. Geef genoeg informatie over de manier van aanpak, hoe 

er rekening wordt gehouden met de maatregelen, de logistieke veranderingen (waar afleveren, niet naar binnen, waar 

opwachten) en de bereikbaarheid. Zet het op papier, zodat het voor iedereen duidelijk is.  

Leg in elk geval weer de verbinding met de kinderen, dat hebben ze echt nodig na deze maanden zonder activiteiten in 

de kerk. Werk aan de relatie. Denk aan een buddysysteem of een mentor op de club. Er is dan één aanspreekpunt voor 

elk kind, diegene houdt het contact warm.  

Omdat de coronamaatregelen kunnen veranderen en mogelijk in de toekomst worden aangescherpt in verband met een 

tweede coronabesmettingsgolf, biedt de HGJB vier scenario’s voor het kinderwerk.  

 

Scenario A  
Alle kinderen komen wekelijks bij elkaar. Als het mogelijk is in het kerkgebouw en de groep kinderen niet al te groot is, is 

het ontzettend fijn om de kinderclub weer wekelijks op te pakken in het kerkgebouw.  

- Hang een korte, overzichtelijke handleiding op, met de basisregels wat betreft handen wassen, looprichting en in-/ 

uitgang. Voor de jonge kinderen zijn pictogrammen fijn.  

- Verdeel de kinderen in kleinere groepen. De kinderen kunnen wel op hetzelfde tijdstip komen, maar dan verspreid over 

meerdere zalen.  

- Stel één leiding aan als ‘coronadirigent’. Deze persoon regelt dat alles qua veiligheid en afstand goed verloopt. Hij/ zij 

doet niet mee aan het programma, maar houdt vooral toezicht.  

Voordeel: Voor de kinderen verandert er eigenlijk weinig.  

Nadeel: Scenario vraagt veel voorbereiding en er is veel leiding nodig.  

 

Scenario B  
De kinderen komen wekelijks in groepjes bij elkaar.  

Als het kerkgebouw niet groot is en als er veel kinderen naar de kinderclub komen, is het verstandiger om de kinderen in 

groepjes te verdelen en op verschillende locaties wekelijks te laten samenkomen.  

- Verdeel de kinderen in kleinere groepen. De kinderen ontmoeten elkaar bij leidinggevenden thuis of in de tuin.  

- Maak een schema van de indeling van de groepjes en rouleer bijvoorbeeld per drie weken. Op deze manier ontmoeten 

de kinderen toch iedereen, en zien ook de leidinggevenden alle kinderen voorbij komen.  

- Bespreek in de groepjes de basisregels wat betreft de 1,5 meter afstand en hygiëne.  

Voordeel: kinderen hebben toch wekelijks een clubmoment.  

Nadeel: kinderen ontmoeten niet alle kinderen van de club.  



Scenario C  
Alle kinderen komen minder frequent bij elkaar. Als het meer werk vraagt om de invulling van het programma te regelen, 

en de vrijwilligers rond te krijgen, maar het kerkgebouw wel groot genoeg is, is het goed om minder frequent bij elkaar te 

komen met de gehele groep kinderen in het kerkgebouw.  

- De relatie met de kinderen is erg belangrijk. Als het niet lukt om wekelijks bij elkaar te komen, plan dan minder 

bijeenkomsten in. Maar zorg wel dat je de kinderen weer ontmoet.  

- Hang een korte, overzichtelijke handleiding op, met de basisregels wat betreft handen wassen, looprichting en in/ 

uitgang. Voor de jonge kinderen zijn pictogrammen fijn.  

- Verdeel de kinderen in kleinere groepen, zodat er minder leiding nodig is. De kinderen kunnen wel op hetzelfde tijdstip 

komen, maar dan verspreid over meerdere zalen.  

- Stel één leiding aan als ‘coronadirigent’. Deze persoon regelt dat alles qua veiligheid en afstand goed verloopt. Hij/ zij 

doet niet mee aan het programma, maar houdt vooral toezicht.  

Voordeel: kinderen ontmoeten alle kinderen van de club.  

Nadeel: kinderen hebben niet wekelijks een clubmoment.  

 

Scenario D  
Kinderen komen minder frequent in groepjes bij elkaar. Als het meer werk vraagt om de invulling van het programma te 

regelen, en de vrijwilligers rond te krijgen, en het kerkgebouw ook niet groot genoeg is voor de hoeveelheid kinderen, is 

het goed om minder frequent bij elkaar te komen op verschillende locaties.  

- De relatie met de kinderen is erg belangrijk. Als het niet lukt om wekelijks bij elkaar te komen, plan dan minder 

bijeenkomsten in. Maar zorg wel dat je de kinderen weer ontmoet.  

- Maak een schema van de indeling van de groepjes en rouleer bijvoorbeeld per drie weken. Op deze manier ontmoeten 

de kinderen toch iedereen, en zien ook de leidinggevenden alle kinderen voorbij komen.  

- Bespreek in de groepjes de basisregels wat betreft de 1,5 meter afstand en hygiëne.  

Voordeel: minder voorbereiding  

Nadeel: kinderen hebben niet wekelijks een clubmoment en ontmoeten niet iedereen.  

 

 

Let op: De grens van twaalf jaar die bij de coronamaatregelen wordt gehanteerd, valt niet altijd samen met de grens van 

bijvoorbeeld een jeugdclub. Voor jongeren van twaalf jaar en ouder gelden andere regels dan voor kinderen onder de 

twaalf jaar.  

Maak van de start echt een feestje! Het jaarthema 2020-2021 ‘Goed om te horen!’ kan hierbij gebruikt worden. Het is fijn 

om weer van de kinderen te horen hoe het met ze gaat. Laat de kinderen hun ervaringen van de afgelopen gekke tijd 

delen. Breng van tevoren iets bij de kinderen langs dat ze nodig hebben tijdens de eerste bijeenkomst. ‘We hebben je 

gemist, kom je ook weer?’ 


