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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid voor de BSO van CreActive Kids.
CreActive Kids kent 2 BSO-groepen: 1 bso voor 4-7- jarigen op locatie Kolmondstraat en een
bso voor 7-12-jarigen op locatie st. Jozefplein. Op woensdag en vrijdag verblijven beide
groepen samen op locatie Kolmondstraat. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk
gemaakt hoe we op onze locaties werken. Het doel is om de kinderen en medewerkers een
zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen
beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.
Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2018. Om tot dit beleidsplan te komen zijn
gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier van
werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien
noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering.
Sandra Klein is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan
Veiligheid en Gezondheid. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot
zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen.
Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een
thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Zo blijven we scherp
op onze werkwijzen en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie,
zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of
het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.

1

2. Missie en visie
Onze missie ten aanzien van veiligheid en gezondheid:
Wij vangen kinderen op in een zo veilige en gezond mogelijke
kinderopvang. Dit doen we door:
- kinderen af te schermen van grote risico’s
- kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s
- kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling
Onze visie ten aanzien van veiligheid en gezondheid:
CreActive Kids staat voor flexibele kinderopvang waar
gewerkt wordt met speciale aandacht voor creatieve activiteiten en
beweegactiviteiten. Zo willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de
ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van
kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan
een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt
de basis van dit alles.
Ons doel:
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij
een beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle
medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten
binnen het vormgeven van het beleid zijn: 1) het bewustzijn van mogelijke
risico’s, 2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s en 3) het gesprek
hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen. Dit alles met als
doel een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen
spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

2

3. Omgang met grote risico's
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote
risico’s die op onze locatie kunnen leiden tot ernstige ongevallen, incidenten
of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s onderverdeeld in drie
categorieën: fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per
categorie hebben we maximaal 5 belangrijke risico’s benoemd met de daarbij
behorende maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot het minimum
te beperken.
3.1 Fysieke veiligheid
Een groot risico binnen de bso is dat er met de vingers tussen een deur gekomen kan
worden. Niet alle deuren zijn aan de scharnierkant met een vingerbeveiliging uitgerust.
Daarnaast kan het zich voordoen dat een deur hard dicht slaat als gevolg van bijvoorbeeld
tocht. Waar mogelijk worden deurstoppers toegepast, maar dit is niet altijd mogelijk.
3.2 Sociale veiligheid
Met name op onze 7+ BSO zijn er kinderen die zelfstandig naar de bso mogen komen of
naar huis mogen gaan.
Op de momenten dat er geen toezicht is op het kind wanneer het zelfstandig naar of van de
BSO gaat, is meteen het risico op vermissing aanwezig. Van ouders wordt uitdrukkelijk (liefst
schriftelijke) toestemming gevraagd wanneer een kind zich zelfstandig mag bewegen tussen
de BSO en thuis. Wanneer een medewerker twijfelt, wordt contact gezocht met de
betreffende ouder.
De verblijfsruimten van de BSO zijn van binnenuit afsluitbaar en van voldoende ramen
voorzien waardoor een medewerker kan zien welke persoon de verblijfsruimte van de BSO
wil betreden en vervolgens al dan niet toegang kan verlenen.
3.3 Gezondheid
Waar veel mensen bij elkaar zijn is het risico op overdracht van ziektekiemen automatisch
verhoogd. Om de overdracht van ziektekiemen te beperken, wordt dagelijks geventileerd
gedurende de openingstijden. Ook wordt veel aandacht besteed aan het aanleren en
hanteren van een juiste hoest- en handhygiëne.
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4. Omgang met kleine risico's
Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond
mogelijke opvang te bieden. Hierbij willen we ongelukken of ziekte als gevolg
van bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelgoed voorkomen. Maar met
overbescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom
beschermen we de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s. Een bult, een
schaafwond of iets dergelijks kan gebeuren. Sterker nog, er zit ook een
positieve kant aan:
•
Het heeft een positieve invloed op fysieke gezondheid
•
Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen
•
Het vergroot sociale vaardigheden
Om bovengenoemde redenen aanvaarden wij op onze BSO-groepen de
risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben voor de kinderen en leren ze
hier op een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig
te houden moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of activiteiten
houden aan diverse afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan
met spullen als speelgoed en gereedschap, dit om te voorkomen dat door
oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.
Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan
zelf bij te laten dragen zijn goede afspraken met kinderen noodzakelijk.
Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn gemaakt zijn het wassen van de
handen na toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond tijdens niezen
of hoesten.
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5. Thema’s uitgelicht
Een aantal zaken verdienen eveneens een plek in dit beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.
Achtereenvolgens bespreken we in dit hoofdstuk grensoverschrijdend gedrag en de
achterwachtregeling.
5.1. Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen
kan een enorme impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Ook op onze
BSO's krijgt dit thema onze aandacht. We hebben de
volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en wat
te doen als we merken dat het toch gebeurt:
Tijdens groeps- en teamoverleggen wordt indien nodig, maar in elk geval 1x per jaar, over
het onderwerp gesproken om zo een open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar
durven aan te spreken.
In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je
met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen
wat wel en niet
toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is.
Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald
gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit
nodig is. De mentor van het kind heeft hierin een belangrijke rol, aangezien hij/zij degene is
die het kind het beste kent en de beste vertrouwensband heeft.
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:
Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG verklaring) en zijn hiermee ingeschreven in het personenregister
Kinderopvang en daarmee gekoppeld aan onze organisatie.
Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed (de zogenaamde
Meldcode Kindermishandeling). De Meldcode staat 2x per jaar op het grote teamoverleg
geagendeerd.
5.2. Achterwachtregeling

Op de BSO komt het regelmatig voor dat er slechts 1 medewerker aanwezig is (op basis van
de groepsgrootte). Dit betekent dat in geval van calamiteiten een achterwacht beschikbaar is
die binnen vijftien minuten
aanwezig kan zijn op de opvanglocatie. De medewerker kan zijn/haar collega van het KDV
inschakelen. Verder is er altijd iemand van Heton (gebouwenbeheer) hetzij aanwezig, hetzij
telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden.
In de informatieklapper op de locatie zijn de telefoonnummers van genoemde personen en
instanties vermeld.
Medewerkers hebben toestemming om in geval van acute nood zelf 112 te bellen.
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6. EHBO regeling
Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een
kind letsel oploopt als gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet
geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten voordoen,
waardoor EHBO noodzakelijk is. Er zijn voldoende medewerkers in het bezit van een
geldig EHBOaK-certificaat, waarmee gewaarborgd is dat er tijdens openingstijden van onze
BSO altijd een bekwame medewerker aanwezig is.
Er vindt een jaarlijkse bijscholing plaats op het gebied van Eerste Hulp aan Kinderen.
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7. Beleidscyclus
Het beleidsplan is geschreven als uitgangspunt voor de komende jaren. Doelen die gesteld
worden of maatregelen die genomen dienen te worden, worden per kwartaal afgesproken.
Dit geeft de beleidsmedewerker en de leidinggevenden voldoende ruimte om beleid te
ontwikkelen en dit vervolgens met de medewerkers te delen. In de groepsoverleggen die
maandelijks plaatsvinden, bespreken medewerkers nieuwe risico's en evalueren ze
genomen maatregelen. De beleidsmedewerker verwerkt deze informatie in doelen voor het
eerstvolgende kwartaal of, indien een situatie hierom vraagt, zet meteen beleid uit waarmee
de medewerkers aan de slag kunnen.
7.1. Plan van aanpak

Met dit beleidsplan Veiligheid en Gezondheid voor de BSO van CreActive Kids is er meer
dan voorgaande jaren het geval was een duidelijker plan gekomen. We hebben steeds met
veranderende omstandigheden te maken, denk aan samenstelling van de groepen of de
locaties waar we verblijven met de kinderen. Dit brengt met zich mee dat dit beleidsplan
geen statisch document zal zijn.
We doorlopen op zowel groeps- als organisatieniveau de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act).
Op groepsniveau vindt maandelijks een overleg plaats waarin gesignaleerde nieuwe risico's
worden aangekaart. Op basis hiervan worden passende maatregelen bedacht (Plan) en
vervolgens uitgevoerd (Do). In het volgende overleg wordt geëvalueerd of de genomen
maatregelen het gewenste effect hebben gehad (Check) en zo nodig bijgesteld (Act). Dan
worden ook weer nieuwe risico's besproken en kan de cyclus weer van voren af aan
doorlopen worden.
Dezelfde kwaliteitscyclus wordt op organisatieniveau doorlopen. De beleidsmedewerker
houdt de gesignaleerde risico's en genomen maatregelen bij en beoordeelt of zij ook van
toepassing zijn op de overige groepen (bijvoorbeeld het kinderdagverblijf) en zorgt voor
overdracht van deze kennis tijdens de betreffende groepsoverleggen. De beleidsmedewerker
verwerkt de risico's en maatregelen per kwartaal in dit beleidsplan.
1x per jaar wordt het beleidsplan in zijn geheel geëvalueerd en up-to-date gemaakt.
De tussentijdse aanpassingen worden in een apart werkdocument bijgehouden.

7.1.1. Welke maatregelen worden genomen?

De maatregelen geldend voor beide bso's die genomen worden voor het eerstvolgende
kwartaal, zijn de volgende:
1) op papier zetten van de geldende afspraken voor zowel ouders, kinderen als
medewerkers betreffende uitstapjes.
2) Locatie van blusmiddelen is herkenbaar aan de hand van duidelijke pictogrammen.
3) In overleg met de gemeente/gebouwenbeheerder gaan over de mogelijkheid om tijdens de
speeltijd van de bso de toegangshekken van het schoolplein te sluiten.
4) een protocol maken over wat te doen bij (vermoedelijke) gedrags- en/of psychische
problemen bij kinderen
7

5) een protocol maken over wat te doen bij vermissing op de opvang
Daarnaast is voor bso Kolmondstraat (4-7 jarigen) nog een aparte te nemen maatregel:
1) een duidelijke werkafspraak voor medewerkers dat er altijd toezicht is door pedagogisch
medewerkers tijdens het buiten spelen.
Voor bso st Jozefplein (7-12 jarigen) wordt de volgende maatregel genomen:
1) op papier zetten van afspraken met kinderen over spelen uit het zicht.
2) beleid maken t.a.v. het toetreden van locatie st Jozefplein door onbekende personen.
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8. Communicatie en afstemming intern en extern
We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en
gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld
of bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe
medewerker op de locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het
veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en instructies.
Tijdens het groepsoverleg van de bso (waar medewerkers van beide bso's gezamenlijk aan
deelnemen) is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast
agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken
bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met
het geven van feedback aan elkaar.
Via de periodieke nieuwsbrief en via de oudercommissie berichten we ouders over onze
activiteiten ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Wanneer er vragen zijn van ouders
worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders
interessant is, wordt deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen.
Met de samenwerkingspartners binnen de Brede School vindt jaarlijks een gezamenlijke
oefening in ontruimen van het gebouw plaats, die na afloop meteen geëvalueerd wordt.
Wanneer er bepaalde kinderziektes heersen of bijvoorbeeld hoofdluis, stelt iedere
samenwerkingspartner daarvan de anderen op de hoogte.
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9. Doelen
Veilig en gezond gebouw en buitenruimten
BELEID VEILIG GEBOUW
Het doel Deuren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door:
Binnendeuren op locatie Kolmondstraat dienen nog te worden voorzien van
vingerbeschermers.Op locatie st Jozefplein zijn de deuren voorzien van vingerbeschermers.
Het doel De vloer is veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door:
De vloeren van beide bso's verkeren in goede staat en zijn glad afgewerkt. In natte periodes
wordt bezoekers van de locatie st Jozefplein gevraagd oversloffen aan te trekken bij
binnenkomst of schoenen uit te doen.Op locatie Kolmondstraat is een droogloopmat
aanwezig, lopende vanuit de toegangsdeur door de gehele gang/hal.
Het doel Ramen (binnen én buiten) zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt
bereikt door:
Ramen zijn alleen te openen door middel van een hefboom-constructie en de hendel bevindt
zich op volwassenenhoogte. Ramen die open kunnen zijn de zogenaamde bovenramen. Op
locatie Kolmondstraat kunnen ramen alleen op "kiep"gezet worden.
Het doel Muren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door:
In alle ruimten zijn de wanden glad afgewerkt en is er geen sprake van uitstekende nagels,
schroeven etc.
Het doel De trap is veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door:
De binnentrap richting locatie Kolmondstraat bevindt zich binnenshuis en heeft anti-slipstrips.
Er is een leuning op niveau van kinderen aanwezig. De trap vanuit de hoofdingang
Kolmondstraat heeft eveneens anti-slipstrips en afgeschermde ruimtes tussen leuning en
traptreden zodat kind er niet tussen in kan geraken.De bso van locatie st Jozefplein bevindt
zich op de begane grond en is bereikbaar zonder van een trap gebruik te hoeven maken.
Het doel Elektra is veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door:
Stopcontacten zijn zgn kindveilige wandcontactdozen en extra voorzien van
stopcontactbeveiligers.Maandelijks wordt gecontroleerd of de contactdozen nog in orde zijn
en zo nee, wordt hier direct actie op ondernomen.

BELEID INRICHTING BINNENRUIMTEN
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Het doel Apparaten, meubilair en decoratie zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen.
wordt bereikt door:
Er wordt gewerkt met deugdelijk materiaal. Grote wandkasten zijn verankerd in de muur.
Het doel Ruimtes zijn zo ingericht dat de kans op struikelen of botsen zo klein
mogelijk is. wordt bereikt door:
Bij het plaatsen van meubilair en het inrichten van hoeken wordt gelet op voldoende
loopruimte tussen objecten.Met de kinderen is afgesproken dat ze binnen geen renspelletjes
doen, op meubilair klimmen etc.
Het doel Giftige producten of stoffen staan buiten bereik van kinderen. wordt bereikt
door:
Schoonmaakmiddelen staan in de vergiftiging top 10. Op de bso locatie Kolmondstraat
bevinden zich onze jongste kinderen van 4-7 jaar. Hoewel het risico op inslikken van
schoonmaakmiddelen het grootst is in de leeftijdscategorie 1-3 jaar, kiezen wij er toch voor
om ook op de bso onze schoonmaakmiddelen buiten het bereik van kinderen op te slaan.

BELEID GEZOND BINNENMILIEU
Het doel De ruimtes zijn vrij van schadelijke stoffen. wordt bereikt door:
Een half uur voordat kinderen de groepen betreden, worden de ramen open gezet om te
kunnen ventileren. Bij voorkeur blijft altijd minimaal 1 (boven)raam open, ook gedurende de
verblijfstijd van kinderen. Er is geen asbest in het gebouw verwerkt.
Het doel De ruimtes zijn zoveel mogelijk vrij van allergenen. wordt bereikt door:
In de verblijfsruimten van de beide bso's wordt niet met giftige planten gewerkt of met
planten die snel een allergische reactie kunnen oproepen.De vloeren zijn bedekt met
linoleum dat jaarlijks opnieuw geseald wordt ter voorkoming van het ophopen van stof e.d. in
kleine scheurtjes en/of openingen in het linoleum.
Het doel Ruimtes zijn aangenaam om in te verblijven. wordt bereikt door:
Er staat in principe altijd een raam open wanneer kinderen in de ruimte verblijven. Periodiek
worden CO2-metingen uitgevoerd en, indien nodig, acties op uitgezet. Bij extreem hoge
buitentemperaturen wordt er op de koudste tijdstippen van de dag geventileerd, evt een
ventilator gebruikt en wordt zonwering gebruikt.Op de locatie Kolmondstraat is het mogelijk
om 's nachts te ventileren, op locatie st Jozefplein helaas niet.
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Het doel Inademing van giftige dampen door oplosmiddelen wordt voorkomen. wordt
bereikt door:
Er wordt niet gewerkt met sterk ruikende middelen of middelen die giftige dampen
veroorzaken. Afwas gebeurt met normaal afwasmiddel en er wordt schoongemaakt met een
reguliere allesreiniger.
Het doel De ruimtes zijn schoon. wordt bereikt door:
Er wordt gewerkt met poetsschema's voor dagelijkse, wekelijkse en periodieke
schoonmaakwerkzaamheden.

BELEID INRICHTING BUITENRUIMTEN
Het doel De spelactiviteiten zijn zo gepositioneerd dat kinderen vrij kunnen spelen.
wordt bereikt door:
Voor het buitenspelen maken wij met beide bso's gebruik van zowel de speelplaats horende
bij het schoolgebouw als de daarachter gelegen natuurspeeltuin.Op de speelplaats is er
meer dan voldoende ruimte van, naar en rondom de speeltoestellen. In de natuurspeeltuin
staan geen toestellen, maar zijn natuurlijke materialen om mee te spelen aanwezig (zoals
boomstammen, zand, heuveltjes etc.)
Check resultaten:
Op de speelplaats staan geen obstakels waar kinderen in hun spel tegen aan kunnen botsen
(bijvoorbeeld straatmeubilair, een paaltje, speeltoestel, afvalbak).
Er staan speeltoestellen op de speelplaats, echter rondom is voldoende loopruimte.
Activiteiten zijn zo verdeeld over de speelplaats dat ze niet door elkaar heen lopen, waardoor
kinderen tegen elkaar op botsen (denk aan balspelen, fietsen, skaten, rennen).
Op de speelplaats zijn de diverse speelmogelijkheden zodanig opgesteld/geplaatst dat het
risico op botsende kinderen geminimaliseerd is.
Jonge en oudere kinderen spelen apart van elkaar.
Bij de ingang zijn geen spelactiviteiten gesitueerd waardoor kinderen en ouders tegen elkaar
op botsen.
Het doel De omheining rond de opvang beschermt kinderen tegen risico's buiten de
opvang. wordt bereikt door:
De speelplaats en de natuurspeeltuin zijn rondom voorzien van een hekwerk, maar zijn niet
afsluitbaar tijdens de openingstijden van de bso's. Hierdoor bestaat een risico dat een kind
ongemerkt de speelplaats verlaat. De jongste groep bso-kinderen gaat altijd met begeleiding
naar buiten. De oudste bso-kinderen mogen ook zonder toezicht op de (school)speelplaats
spelen; hier worden met de kinderen en hun ouders (schriftelijke) afspraken over gemaakt.
Check resultaten:
12
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Kinderen of ouders kunnen niet tegen elkaar of ouders opbotsen die net aankomen op de
opvang.
Er is voldoende ruimte om de opvang te betreden op beide locaties.
Een kind kan tijdens het spelen niet per ongeluk de straat op rennen (omdat het bijvoorbeeld
achter een bal aan rent).
De speelplaats en de natuurspeeltuin waar we met beide bso's gebruik van maken, is
openbaar terrein en wordt pas afgesloten na 20u 's avonds. Hoewel beiden weliswaar
grotendeels omheind zijn, zijn de toegangsgpoorten wel open.
Een kind kan niet ongezien buiten de omheining komen.
Dit is wel mogelijk.
Een kind kan niet over het hoofd wordt gezien door een landbouwvoertuig of vrachtwagen.
De toegangsroutes en omringende trottoirs zijn vanuit de straatkant goed te overzien.
Het doel Het terrein van de buitenruimte levert geen struikelgevaar op. wordt bereikt !
door:
Het schoolplein is betegeld. In theorie is het dus mogelijk dat er eens een tegel los gaat
liggen. Hierin nemen alle gebruikers van de Brede School een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.De natuurspeeltuin is een oneffen gebied, waar een groter risico op
struikelen aanwezig is. Onzes inziens weegt dit risico echter niet op tegen de voordelen van
het spelen in de natuurspeeltuin.
Check resultaten:
Er zijn geen oneffenheden op het speelplein waar over gestruikeld kan worden als gevolg
van slechte verlichting.
Er wordt in de schemering of in het donker geen gebruik meer gemaakt van de speelplaats of
natuurspeeltuin.
De bestrating is niet glad en er zijn geen oneffen door bijvoorbeeld losse stenen,
boomwortel, kuil, los zand, bladeren of mos waardoor er gestruikeld kan worden.
Er zijn geen opstapjes, stoeprandjes, muurtjes, fietsenrek of zandbakrand waar over
gestruikeld kan worden doordat ze slecht opvallen/ zichtbaar zijn.
Obstakels in de vorm van speeltoestellen zijn goed zichtbaar door hun afmetingen.
Fietsenrek is aan de rand van het speelterrein geplaatst.
Het doel De speelplaats is vrij van vuil en gevaarlijke planten. wordt bereikt door:
Het schoolplein wordt door de gebouwenbeheerder onderhouden en schoongehouden. Er
zijn geen gevaarlijke planten geplaatst. In de natuurspeeltuin kan het voorkomen dat er
brandnetels of distels groeien. Wij attenderen kinderen hierop en accepteren het risico dat
een kind zich mogelijk bezeert in de natuurspeeltuin.
Check resultaten:
Op de speelplaats staan geen giftige en/of stekelige planten.
Hier is bij de aanleg reeds rekening mee gehouden.
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Op de speelplaats staan geen planten die allergische reacties kunnen geven.
Op de speelplaats staan geen planten die bijen, wespen en/of teken aantrekken.
Bij de aanleg rekening mee gehouden.
Op de speelplaats of in de buurt van vuilcontainer, afvalbak, glasbak zwerft geen vuil rond.
Gebouwenbeheerder houdt hier dagelijks toezicht op.
Honden en katten kunnen niet poepen in de zandbak.
De zandbak wordt bij sluiting van het kdv (locatie waar zandbak zich bevindt) toegedekt met
een net. Jaarlijks wordt de bovenlaag van de zandbak vervangen.

Brandveiligheid
BELEID BRAND MELDEN EN BLUSSEN
Het doel Alle medewerkers weten hoe moet worden gehandeld wanneer (kleding van)
personen brand vat. wordt bereikt door:
Wij hebben elk jaar een herhalingscursus EHBO voor kinderen en BHV. Hier krijgt elke
medewerker theoretische- en praktijkkennis.
Het doel Iemand is aangewezen om de brandweer op te vangen op een daarvoor
aangewezen plaats. wordt bereikt door:
Wij zitten in een Brede school, waar de Heton (het gebouwbeheer) verantwoordelijk is voor
het opvangen van de brandweer. Er is ook altijd een medewerker van Heton die wachtdienst
heeft en buiten de kantooruren gebeld kan worden als er een calamiteit is.
Het doel Een snelle brandmelding aan de brandweer is geregeld. wordt bereikt door:
De Brede school, waarin onze beide bso's gesitueerd zijn, is aangesloten op een centraal
alarmsysteem dat direct doorverbind naar de lokale brandweer.

BELEID BLUSMIDDELEN
Het doel De blusmiddelen zijn veilig wordt bereikt door:
De aanwezige blusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd, door een gecertificeerd bedrijf.
De Heton (gebouwbeheer) draagt zorg voor deze jaarlijkse controle. De medewerkers krijgen
tijdens de jaarlijkse BHV herhaling geleerd hoe de blusmiddelen gebruikt moeten worden.
Het doel Er zijn voldoende en duidelijk te herkennen blusmiddelen aanwezig. wordt
bereikt door:
De blusmiddelen zijn direct bruikbaar. De herkenbaarheid kan beter door een pictogram op
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te hangen boven het blusmiddel. Op beide BSO locaties is er een brandblusser aanwezig.

BELEID INRICHTING EN INSTALLATIES
Het doel Het gebouw is brandveilig ingericht. wordt bereikt door:
De ruimtes zitten in de basisschool en bevatten brandveilige plafonds en wanden.
Het doel De brandcompartimenten in het gebouw zijn veilig. wordt bereikt door:
Binnen de Brede school draagt de Heton (gebouwbeheer) zorg voor het in goede staat zijn
van brandwerende deuren. Zij controleren dit en voeren zo nodig het onderhoud uit. De
medewerkers zijn op de hoogte door informatie van de Heton en de informatieborden die
verspreid over de gehele Brede school hangen.
Het doel Elektrische en gasinstallaties in het gebouw zijn veilig en bekend qua
positie. wordt bereikt door:
Elektrische en gasinstallaties voldoen aan de veiligheidseisen. De Heton (gebouwbeheer)
draagt zorg hiervoor. Deze worden maandelijks gecontroleerd door een extern bedrijf en op
het ontruimingsplan staat aangegeven waar zich gevaarlijke stoffen bevinden. De
medewerkers zijn op de hoogte door de informatie van de Heton.
Het doel Brandmeld en ontruimingsinstallaties in het gebouw werken goed. wordt
bereikt door:
De Heton (gebouwbeheer) draagt zorg voor het voldoen aan alle eisen van de
noodverlichtingsinstallatie en ontruimingsinstallatie. De automatisch brandmeldinstallatie
wordt periodiek gecontroleerd. De vluchtroute aanduidingen hangen goed in het zicht. De
Heton houdt het logboek bij van de brandmeldinstallatie.

BELEID BRANDVEILIGE MATERIALEN EN ONTSTEKINGSBRONNEN
Het doel Er is in het gebouw gebruikgemaakt van moeilijk brandbare, danwel
brandveilige materialen. wordt bereikt door:
De locatie maakt deel uit van de Brede school. Hierdoor is er in alle ruimtes gebruik gemaakt
van moeilijk brandbare materialen, om zo aan de eisen die scholen en kinderdagverblijven
hanteren te voldoen.
Het doel In het gebouw zijn er geen ontstekingsbronnen aanwezig die brand kunnen
veroorzaken. wordt bereikt door:
15

Op de locatie wordt geen gebruik gemaakt van open vuur. Er hangen geen gordijnen voor de
ramen, om de brandveiligheid te optimaliseren. Versiering wordt voldoende hoog
opgehangen en in de keuken wordt geen versiering opgehangen. gekookt wordt er alleen in
de keuken op het aanrecht waar geen brandbare materialen aanwezig zijn. In de meterkast
en stookruimte worden geen brandbare materialen opgeslagen.

Sociale Veiligheid
BELEID KINDERMISHANDELING EN ONGEWENST GEDRAG
Het doel Medewerkers zijn in staat kindermishandeling te signaleren en het aan te
pakken. wordt bereikt door:
Er is een protocol 'meldcode kindermishandeling'. Dit hangt zichtbaar op in de gezamenlijke
keuken en zit in een klapper op kantoor. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte en
nieuwe medewerkers worden hierover ingelicht.
Het doel Er is een achterwachtregeling opgesteld. wordt bereikt door:
De contactgegevens van de achterwacht hangen zichtbaar op in de groep. Ook is er een
achterwacht vanuit het gebouwbeheer, deze is 24/7 te bereiken bij calamiteiten."Hoe te
handelen bij..." is op beide locaties terug te vinden in de informatieklapper.
Het doel Medewerkers zijn in staat kindermishandeling in huiselijke kring te
signaleren en het aan te pakken. wordt bereikt door:
Er is een protocol 'meldcode kindermishandeling'. Dit hangt zichtbaar op in de gezamenlijke
keuken en zit in een klapper op kantoor. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte en
nieuwe medewerkers worden hierover ingelicht.
Het doel Op de opvang is geen sprake van kindermishandeling door medewerkers.
wordt bereikt door:
Medewerkers werken meestal met twee personen op een BSO groep. Als iemand alleen
werkt is er contact via de telefoon en sociale controle door het binnen lopen van collega's.
Alle medewerkers, uitzendkrachten en stagiaires hebben een VOG die gekoppeld is in het
personenregister.
Het doel Op de opvang is een vier-ogenbeleid voor de kinderdagopvang. wordt
bereikt door:
Voor de BSO is een vier-ogenbeleid niet noodzakelijk. Wel werken er op een groep bijna
altijd 2 medewerkers en als de groep gesplitst is, dan hebben de medewerkers contact met
elkaar via de telefoon.
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BELEID HALEN / BRENGEN
Het doel Kinderen halen van en brengen naar school of uitstapjes is goed geregeld.
wordt bereikt door:
Bij het naar school brengen worden de kinderen door de medewerker persoonlijk naar de
klas gebracht en wordt er gekeken of het kind alles bij zich heeft en of de spullen netjes zijn
opgeborgen. De kinderen worden door een vaste medewerker gehaald en gebracht naar
school. De medewerker haalt de kinderen persoonlijk op uit de klas en verzamelt de kinderen
op een vast punt binnen de school. Hier wordt de aanwezigheid gecontroleerd door middel
van een briefje met de namen van de kinderen. Hierna wordt naar de betreffende BSO
locatie gegaan. Hier wordt de aanwezigheid nogmaals gecontroleerd door het inloggen van
de kinderen via Bitcare. Als een kind niet aanwezig is op school of door iemand anders van
school is opgehaald, wordt er contact gezocht met de ouders. Bij uitstapjes worden de
kinderen op de BSO locatie gebracht en opgehaald om een goed overzicht te houden. Willen
ouders hun kind tijdens een uitstapje ophalen, dan moet dit van te voren duidelijk
aangegeven worden. Als er met de auto of de bus naar een uitstapje wordt gegaan worden
de ouders daar van te voren van op de hoogte gesteld. Als er gordels aanwezig zijn moeten
de kinderen de gordel dragen en kleinere kinderen worden vervoerd in een zitverhoger die
de ouders zelf moeten meebrengen. Als er een uitstapje plaatsvindt zijn er altijd minimaal
twee volwassenen aanwezig. Ook als de kindratio genoeg is voor een medewerker. De
medewerkers die op het KDV werken weten waar en hoe laat het uitstapje plaatsvind en zijn
bereikbaar voor als er een calamiteit onderweg zou plaatsvinden.Medewerkers zijn van dit
beleid op de hoogte gesteld en voor een uitstapje wordt voor vertrek dit nog eens kort
doorgesproken.
Het doel De overdracht van verantwoording en bijzonderheden van medewerker naar
ouder bij halen van en brengen naar school is goed geregeld. wordt bereikt door:
Wij hanteren op onze beide bso's een minimale afname van 2.5u. Op de normale
schooldagen zorgen we ervoor dat we vanaf 16.45u weer terug zijn op de locatie. Wil een
ouder zijn/haar kind eerder dan 17u ophalen, dan is hij/zij zelf verantwoordelijk om ons te
bellen en te informeren waar wij zijn. Dit is zowel aan ouders als medewerkers schriftelijk en
mondeling kenbaar gemaakt.Tijdens de overdracht worden er bijzonderheden vanuit school
doorgegeven, wat wij die dag hebben gedaan op de BSO en of er nog bijzonderheden bij ons
zijn voorgevallen. Bijzonderheden worden ook in de notitie gezet in Bitcare zodat elke
medewerker hiervan op de hoogte is en de mentor van het kind, dit eventueel kan oppakken
met het kind en/of ouders. Individuele afspraken worden ook in de notities gezet, zodat
iedereen hiervan op de hoogte is.
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Het doel De overdracht van verantwoording en bijzonderheden van medewerker naar
school/ouder na een uitstapje is goed geregeld. wordt bereikt door:
Tijdens de overdracht worden er bijzonderheden na het uitstapje doorgegeven, wat wij die
dag hebben gedaan tijdens het uitstapje en of er nog bijzonderheden bij ons zijn
voorgevallen. Bijzonderheden worden ook in de notitie gezet in Bitcare zodat elke
medewerker hiervan op de hoogte is en de mentor van het kind, dit eventueel kan oppakken
met het kind en/of ouders. Individuele afspraken worden ook in de notities gezet, zodat
iedereen hiervan op de hoogte is. Er worden tijdens uitstapjes ook foto's gemaakt, zodat de
ouders een completer beeld hebben. Deze foto's worden alleen intern gedeeld, behalve als
er toestemming is gegeven voor het delen van de foto's via social media wordt dit gedaan.

BELEID VEILIGHEID & ONTWIKKELING
Het doel Onbekende personen kunnen de opvang niet betreden zonder toestemming.
wordt bereikt door:
De BSO locatie Kolmondstraat is gesitueerd in een appartementencomplex. Ouders moeten
beneden via de intercom aanbellen. De medewerker kan via een camera zien wie er voor de
deur staat en kan indien nodig vragen voor wie ze komen. De voordeur van de BSO ruimte
blijft gesloten en wordt alleen geopend door een medewerker. Door het glas kan de
medewerker zien wie er voor de voordeur staat en opent deze pas als bekend is wie er voor
de deur staat.Op de locatie st Jozefplein is het mogelijk dat een onbekende het gebouw
betreedt. Voor beide locaties geldt dat ouders altijd laten weten wie hun kind komt ophalen
als ze zelf niet kunnen komen. Indien de medewerker het niet vertrouwt of het kind de
persoon niet kent, wordt er contact gezocht met de ouder. Alleen met toestemming van de
ouder kan het kind worden opgehaald door een onbekende.
Het doel Ieder kind voelt zich veilig op de opvang. wordt bereikt door:
Er wordt door de medewerkers streng gelet op pestgedrag of dat niemand wordt
buitengesloten. De kinderen zijn vertrouwd met de medewerkers en komen het melden als er
onderling iets gebeurt. De medewerkers letten hier zelf ook streng op en fungeren als
vertrouwenspersoon. Indien het kind zegt dat er op school of privé gepest wordt bespreekt
de medewerker dit met de ouders. Als kinderen bang zijn door een traumatische ervaring of
gebeurtenis bespreekt de medewerker dit met het kind en met de ouders/ school om hier
zoveel mogelijk het kind in te kunnen ondersteunen.Pedagogisch medewerkers kunnen
daarnaast hun zorgen bespreekbaar maken of om advies vragen bij de pedagogisch coach
die bij ons in dienst is.
Het doel Kinderen kunnen de opvang niet zonder toestemming verlaten. wordt bereikt
door:
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De kinderen weten dat ze niet zonder toestemming naar buiten mogen of van het
speelterrein af mogen. Als dit wel gebeurt krijgt het kind een waarschuwing, als het dan nog
eens gebeurt krijgt het kind minder vrijheid en wordt dit besproken met de ouders. Wij vragen
schriftelijke toestemming van de ouders wanneer het de wens is van de ouders dat het kind
zelfstandig naar huis of bijvoorbeeld een clubje mag lopen.
Check resultaten:
Er zijn duidelijke afspraken over het voorkomen dat kinderen zonder toestemming de opvang
verlaten.
Afspraken worden mondeling gemaakt met de kinderen, echter niet formeel vastgelegd.
Medewerkers kennen de afspraken over het voorkomen dat kinderen zonder toestemming de
opvang verlaten.
Hier moet nog beleid over gemaakt worden.
Een kind kan niet ongemerkt weglopen van de opvang.
In de binnenruimtes van beide BSO's is dit inderdaad bijna niet mogelijk. Echter is het wel zo
dat de binnendeuren niet op slot zitten, dus een kind van locatie st Jozefplein zou wel vanuit
de opvang het gebouw in kunnen lopen en vandaaruit naar buiten kunnen gaan.
Het doel Het kind heeft op de opvang alle mogelijkheden om zich goed te kunnen
ontwikkelen. wordt bereikt door:
Wij volgen de ontwikkeling van het kind via de methode van KIJK! Elk kind heeft een vaste
mentor die het kind twee keer per jaar observeert en na elke observatie een gesprek aan de
ouders aanbied om de ontwikkeling te bespreken. Als de mentor vragen heeft over de
(psychische) ontwikkeling of het welbevinden van het kind kan de pedagogisch coach het
kind observeren en de mentor hierin ondersteunen.

Veilig ontdekken
BELEID SPEELMATERIAAL
Het doel Aangeboden speelmateriaal is veilig. wordt bereikt door:
Het speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd en indien er gebreken zijn wordt dit
gerepareerd of weggegooid. Het speelmateriaal sluit aan bij de leeftijd van de op de locatie
verblijvende kinderen. Speelmateriaal wordt periodiek gesorteerd en gereinigd. Op de locatie
st Jozefplein (kinderen van 7 jaar en ouder) wordt in overleg met de kinderen bepaald aan
welk (nieuw) speelgoed behoefte is. De pedagogisch coach ondersteunt de medewerkers bij
de afwegingen mbt de aanschaf van nieuw speelgoed.
Het doel Speelmateriaal wordt opgeborgen of aan de kant gelegd wanneer er niet mee
wordt gespeeld. wordt bereikt door:
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Het speelmateriaal zit in kisten en kasten. De kinderen moeten zelf opruimen als ze met iets
nieuws willen spelen; de medewerker ondersteunt de kinderen hierbij. Op de kisten op de
locatie Kolmondstraat (4-7 jaar) zitten afbeeldingen van het speelgoed dat in de kist hoort, zo
weten ook de nog minder taalvaardige kinderen welk speelgoed ze waar moeten opruimen.

BELEID SPELEN OP HOOGTE
Het doel Speeltoestellen, muurtjes en natuurlijk speelmateriaal zijn veilig en van
goede kwaliteit. wordt bereikt door:
De speeltoestellen staan op het openbare schoolplein, deze voldoen aan de WAS. De Heton
(gebouwbeheer) onderhoudt de speeltoestellen en laat deze door een extern bedrijf
controleren, de resultaten hiervan zijn aanwezig bij de Heton.
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over
spelen op hoogte. wordt bereikt door:
De kinderen mogen spelen op hoogte als ze er zelf in kunnen klimmen. De kinderen moeten
sjaals afdoen, veters strikken en jassen of vesten dichtmaken. Sieraden moeten onder de
kleding gedragen worden. De kinderen moeten wachten met omhoog of omlaag klimmen als
er nog andere kinderen aan het klimmen zijn. De medewerker houdt altijd toezicht bij het
spelen op hoogte.
Het doel Kinderen klimmen alleen in (natuurlijk) speelmateriaal waar ze zelf op/in
kunnen komen, zodat ze zelfstandig ook weer naar beneden kunnen komen. wordt
bereikt door:
Wij helpen geen kinderen met het omhoog klimmen en houden toezicht bij het speeltoestel.
De kinderen mogen alleen op speeltoestellen klimmen en niet op andere materialen (hekken,
bomen, enzovoort).

BELEID SPELEN MET SNELHEID
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over
spelen met snelheid. wordt bereikt door:
De BSO kinderen hebben geen beschikking over fietsen, skelters en dergelijke. In de
speeltuin mogen de kinderen met een kind per keer op een speeltoestel (schommel, enz.) en
wordt er gewaarschuwd om niet voor of achter een bewegend voorwerp te staan, spelen en
lopen. Medewerkers houden hier toezicht op. De kinderen mogen buiten rennen, maar
binnen niet. Deze regels worden besproken met de kinderen en medewerkers. Als kinderen
toch binnen rennen wordt het kind herinnerd aan de regel. Deze regel is ingevoerd om de
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risico's van stoten en botsen te verkleinen. Om risico's te verkleinen moeten de veters
gestrikt zijn, en jassen/vesten en sjaals goed dicht en geknoopt te zijn. Als een medewerker
ziet dat het spel teveel risico's met zich mee brengt wordt het spel afgebroken.
Het doel De ruimte rond de schommel is vrij van kinderen of obstakels. wordt bereikt
door:
Op het buitenterrein waar beide BSO's gebruik van maken, is geen schommel aanwezig. Als
er naar de speeltuin wordt gegaan, zorgt de medewerker ervoor dat de kinderen niet voor de
schommel spelen, staan of lopen. De ondergrond onder deze schommels voldoen aan de
eisen, waardoor er een goede valdemping is.
Het doel Er worden beschermingsmaterialen geboden voor activiteiten zoals fietsen
of skaten/ skateboarden. wordt bereikt door:
De kinderen op de BSO hebben geen beschikking over fietsen of skates. Als het kind (7 - 12
jaar) op zijn eigen fiets of materiaal rijdt is het eigen verantwoordelijkheid. Dit is aangegeven
bij de ouders en kinderen. Jongere kinderen kunnen deze risico's niet zelf inschatten en
mogen alleen in het bijzijn van eigen ouders op de eigen fiets rijden.
Het doel Er zijn aparte zones waar kinderen activiteiten op snelheid mogen uitvoeren.
wordt bereikt door:
Bij binnen spelen in de gymzaal wordt deze gesplitst in twee helften, waarvan een helft is
voor bal spellen en de andere helft zonder bal wordt gespeeld. Dit om te voorkomen dat
kinderen die niet met de bal spelen geraakt worden door de bal, of omver gelopen worden.
De buitenruimte is zo groot dat wij het risico nemen en de kinderen geen speciale plek
aanwijzen om te spelen met de bal. In de verblijfsruimten van beide bso's mag er niet gerend
of gestoeid worden. Ook wordt er binnen niet met ballen en dergelijke gespeeld.

BELEID SPELEN MET GEVAARLIJKE VOORWERPEN
Het doel Kinderen die nog geen gevaar in kunnen schatten, mogen niet met
gevaarlijke voorwerpen spelen of werken wordt bereikt door:
Voor beide BSO's geldt dat de kinderen niet zelf de scharen, prikpennen of naalden mogen
pakken. Deze liggen in een afsluitbare kast. De kinderen vragen aan de medewerker als ze
deze willen gebruiken. De medewerker houdt dan toezicht op de kinderen als deze
materialen gebruikt worden. De kinderen geven elkaar de schaar gesloten aan met de spitse
kant als laatste. Als er gelopen wordt met scherp materiaal wijst de punt naar de grond.
Kinderen mogen geen 'vechtspelletjes' doen met voorwerpen, omdat dit een vergroot risico is
om met het voorwerp letsel te veroorzaken. Eigen meegebrachte (gevaarlijke) voorwerpen
moeten in de rugtas blijven op de BSO. De kinderen kennen deze regels, doordat er
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uitgelegd wordt dat ze hiermee andere kinderen of zichzelf pijn kunnen doen. Kinderen
mogen niet in de keuken spelen, omdat hier gekookt wordt of warme voorwerpen (zoals een
kookstel) staan. Kinderen die meehelpen met snijden wordt geleerd hoe ze dit moeten doen
en gewaarschuwd dat het een scherp mes is. Ook hier is er altijd een medewerker die
toezicht houdt. Kinderen mogen nooit zonder toezicht snijden. Gevaarlijke materialen die niet
voor kinderen bedoeld zijn, staan of niet in de BSO ruimte of op een hoge plaats in een
afgesloten kast.
Het doel Er wordt alleen gewerkt met goed werkend gereedschap dat geschikt voor
de leeftijd van het kind. wordt bereikt door:
Kinderen mogen niet zelf in de knutselkast, waardoor de medewerker scherpe voorwerpen
eruit haalt en toezicht houdt als deze worden gebruikt. Op de BSO komen alleen kinderen
vanaf 4 jaar, de materialen zijn op deze leeftijd afgestemd. Materialen die niet voor de
kinderen bedoeld zijn, staan op een hoge plaats, buiten het zicht.
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over
spelen met gevaarlijke voorwerpen wordt bereikt door:
Kinderen spelen niet zelfstandig met scharen, prikpennen, enz. De oven staat buiten bereik
van de kinderen en wordt alleen door de medewerkers gebruikt. Snijden van groenten of fruit
gebeurt alleen onder toezicht en de kinderen snijden altijd van zich af. Verder gebruikt de
BSO geen gevaarlijke materialen. Deze afspraken worden met de kinderen zelf besproken
en herhaald. De kinderen hebben de leeftijd dat ze deze afspraken begrijpen. De
medewerkers worden geïnformeerd voordat zij met gevaarlijke voorwerpen aan de slag
gaan.
Het doel Gevaarlijke voorwerpen waar niet mee gespeeld mag worden, zijn veilig
opgeborgen. wordt bereikt door:
De scharen, prikpennen, enzovoort zitten opgeborgen in een afsluitbare kast, waarin alleen
de medewerkers materialen uitpakken voor de kinderen. De oven staat buiten bereik van de
kinderen. De schilmessen liggen in de keukenlade, de kinderen weten dat alleen een
medewerker in deze lade mag. Gereedschap en andere gevaarlijke voorwerpen liggen buiten
bereik van de kinderen.

BELEID SPELEN OP RISICOVOLLE PLEKKEN
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over
spelen op risicovolle plekken wordt bereikt door:
Op de BSO worden geen activiteiten met vuur aangeboden. Aanstekers of lucifers zijn ook
niet aanwezig op de BSO. Met uitstapjes gaan wij niet naar zwembaden of andere
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wateractiviteiten, omdat wij het te risicovol vinden voor de kinderen zonder zwemdiploma. Er
wordt op gelet dat de kinderen de veters gestrikt hebben en geen jassen open hebben of
sjaals die loshangen. Bij wegen lopen de kinderen twee aan twee en loopt een begeleider
voorop en de andere achteraan. De kinderen moeten op de stoep lopen en wachten bij het
oversteken.
Het doel Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd om op een risicovolle plek te
spelen. wordt bereikt door:
Op de BSO zijn er altijd op 10 kinderen 1 medewerker. Met uitstapjes zijn er altijd twee
medewerkers. Als de kinderen buiten spelen, melden ze zich altijd even als iemand naar de
WC moet of ergens anders gaat spelen. Met vuur en water wordt er bij ons niet gespeeld. Wij
spelen op afgesloten terreinen en langs de weg lopen de kinderen twee aan twee met een
medewerker voorop en een medewerker achteraan.
Het doel Gevaarlijke plekken waar kinderen niet mogen komen, zijn afgeschermd
wordt bereikt door:
De 7+ kinderen mogen zelf wisselen tussen het schoolplein en het activiteiten plein. De 7kinderen mogen alleen spelen op de plek waar ook de medewerkers toezicht houden en
mogen niet zelfstandig wisselen. Alle speelterreinen zijn afgezet met een hek. De kinderen
weten dat ze binnen de hekken en poortjes moeten blijven. Op het schoolplein mogen de
kinderen alleen in het zicht spelen en niet de hoeken omgaan.

BELEID SPELEN UIT ZICHT
Het doel Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd waarin kinderen uit het zicht
kunnen spelen. wordt bereikt door:
Bij het schoolplein mogen de kinderen niet om de hoeken spelen, maar in het midden van
het plein. Dit is zodat de medewerkers een goed overzicht kunnen houden. De kinderen
kunnen hier ook in hoeken spelen waar ze buiten het zicht zijn, echter kunnen wij ze dan wel
nog horen en snel ter plaatse zijn als er iets is. Op het Activiteitenplein mogen de kinderen
niet buiten de hekken spelen, deze regels krijgen de kinderen elke keer als wij naar buiten
gaan te horen. Op het activiteitenplein kunnen de kinderen uit het zicht spelen. De kinderen
weten dat wij op een centrale plek staan en dat ze naar ons toe moeten komen als er iets is.
De begeleiding loopt rond, observeert en telt de kinderen elk kwartier. Verder is de
begeleiding meestal met minimaal 2 begeleiders buiten, zodat er een iemand met kinderen
naar de WC kan en er altijd toezicht is.
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over
spelen uit het zicht. wordt bereikt door:
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De kinderen worden geïnformeerd over de regels voordat wij naar buiten gaan. De
medewerkers worden in elk overleg op de hoogte gesteld van de werkafspraken en er ligt
een klapper met alle informatie inclusief de werkafspraken op elke groep (7+ en 7-).

BELEID TREK EN DUWSPELEN (STOEIEN)
Het doel Kinderen kunnen onder veilige omstandigheden trek en duwspelletjes doen.
wordt bereikt door:
Kinderen mogen binnen geen trek en duwspelletjes doen, omdat het risico hier te groot is dat
kinderen vallen of zich stoten. (tafels, kasten, stoelen enz.) Kinderen mogen in de gymzaal of
buiten wel trek en duwspelletjes doen. De begeleiding maakt hierin een inschatting of het niet
te ruw gaat en of de betrokken kinderen het spel nog leuk vinden. Wij hebben afgesproken
dat de kinderen STOP! zeggen als ze het niet meer leuk vinden en de rest van de kinderen
dit kind dan ook even met rust laten. De begeleiding ziet hierop toe.
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over trek
en duwspelen. wordt bereikt door:
De afspraken worden aan nieuwe kinderen verteld en herhaald voor de kinderen als ze toch
de regels niet naleven. Voor medewerkers staat dit geschreven in de werkafspraken en
wordt in werkoverleggen regels besproken. De werkafspraken staat in een klapper die op
beide groepen ligt (7- en 7+).

BELEID UITSTAPJES
Het doel De vervoersmiddelen die gebruikt worden bij het uitstapje zijn veilig. wordt
bereikt door:
Wij gebruiken personenauto's of de bus om kinderen te vervoeren. Wij kiezen er ook voor om
uitstapjes dichtbij te zoeken, zodat wij te voet kunnen gaan. Er worden nooit meer kinderen
dan autogordels in een auto geplaatst en in de bus moeten de kinderen blijven zitten tot de
bus stil staat. Te voet moeten de kinderen twee aan twee lopen en wachten bij elke
oversteekplaats.
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers wanneer
er op stap wordt gegaan. wordt bereikt door:
Afspraken zijn om altijd achter de begeleiding te blijven, goed te luisteren en twee aan twee
te blijven lopen. De werkafspraken worden bij elk werkoverleg besproken en staan in een
klapper die op elke groep staat (7- en 7+).
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Het doel Er is voldoende begeleiding bij uitstapjes. wordt bereikt door:
Bij uitstapjes zijn er altijd twee medewerkers die meegaan. Ook als er minder dan 10
kinderen zijn. Als er meer dan 15 kinderen meegaan wordt er nog een stagiaire bij ingezet.
Het doel De risico's op de te bezoeken locaties of de weg er naar toe zijn bekend.
wordt bereikt door:
Uitstapjes worden vaak op een plek gehouden die al bekend is bij ons. Bij nieuwe plekken
wordt alles goed doorgesproken en worden eventuele risico's ook al doorgesproken. Ouders
worden op de hoogte gehouden en kunnen altijd bellen naar de werktelefoon.

Verzorgen
BELEID ETEN/DRINKEN
Het doel Kinderen zitten op stoelen of bankjes die passen bij de leeftijd. wordt bereikt
door:
De BSO heeft meubilair dat past bij de leeftijd van de kinderen. De jongste kinderen (4 tot 7
jaar) zitten op banken en de kinderen van 7 tot 12 jaar zitten op krukken aan tafels in hun
eigen verblijfsruimte.
Het doel Eten en drinken wordt hygiënisch bereid, zodat kinderen er niet ziek van
worden. wordt bereikt door:
Producten die koel bewaard moeten worden, staan in de koelkast en worden bij openen
voorzien van een datum. De koelkast wordt regelmatig schoongemaakt en er wordt een
temperatuurlijst bijgehouden. De handen worden voor bereiding van eten gewassen, messen
en snijplanken zijn altijd schoon en er wordt geen groenten en fruit gesneden op dezelfde
plank waar vlees op gesneden wordt. Warme producten worden voldoende verhit en direct
geserveerd. Op vrijdag worden alle producten gecontroleerd op houdbaarheid.
Het doel Kinderen eten voor hun leeftijd geschikt eten en drinken. wordt bereikt door:
De temperatuur van warme gerechten of dranken wordt passend geserveerd. Er wordt van te
voren gecontroleerd door een medewerker en wordt afgekoeld indien nodig.
Het doel Heet eten en drinken leiden niet tot letsel. wordt bereikt door:
Kinderen weten dat ze met warme dranken en eten voorzichtig moeten zijn. Daarnaast letten
medewerkers erop dat het niet te heet geserveerd wordt.

BELEID TANDENPOETSEN
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BELEID VERSCHONEN / TOILETGEBRUIK
Het doel Het toilet bezoek of op een potje gaan, gebeurt veilig en hygiënisch. wordt
bereikt door:
De toiletruimte wordt elke dag gepoetst en gecontroleerd. De medewerkers letten erop dat
kinderen de WC netjes achterlaten en hun handen na elke toiletbeurt wassen met zeep en
drogen met papieren handdoekjes.

BELEID ZONBESCHERMING
Het doel Kinderen worden goed beschermd tegen de zon en uitdroging. wordt bereikt
door:
Wij hebben een hitteprotocol dat ophangt en van start gaat bij temperaturen boven de 25
graden. Kinderen mogen altijd tussendoor drinken en bij de gezamenlijke drink en
eetmomenten wordt erop gelet dat de kinderen hun beker elke keer leegdrinken. Bij het
buitenspelen moeten de kinderen hoofdbescherming dragen (pet of zonnehoed) en worden
de kinderen ingesmeerd voordat ze naar buiten gaan. Kinderen moeten de schaduw af en
toe opzoeken of er wordt naar binnen gegaan om de zoveel tijd.

BELEID DIERENBEZOEK / AGRARISCHE KINDEROPVANG
Het doel Kinderen worden niet ziek door contact met dieren. wordt bereikt door:
Na het buitenspelen moeten de handen gewassen worden. Op de opvang zelf worden geen
dieren gehuisvest of komen op bezoek.

BELEID OVERDRACHT VAN ZIEKTEKIEMEN
Het doel De kans dat kinderen gestoken of gebeten worden door wespen, bijen en
teken, wordt zo klein mogelijk gemaakt. wordt bereikt door:
Er worden geen zoete dranken en/of etenswaren buiten genuttigd, zodat in elk geval deze
aantrekkingskracht voor bijen/wespen aanzienlijk verminderd wordt.Na het buiten spelen,
waarbij in hoog gras of in de buurt van struiken is gespeeld worden de kinderen
gecontroleerd op de aanwezigheid van teken.
Het doel Kinderen en medewerkers niezen of hoesten zo dat verspreiding van
ziekteverwekkers zoveel mogelijk wordt voorkomen. wordt bereikt door:
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Hoesten of niezen gebeurt in de hand (daarna direct grondig de handen wassen met water
en zeep) of in een zakdoekje die daarna wordt weggegooid. Op deze manier komen kinderen
en medewerkers zo min mogelijk in aanraking met elkaars snot. De kinderen moeten altijd
hun neus snuiten als ze verkouden zijn om verspreiding via snot te voorkomen. Als kinderen
of medewerkers meer dan 38.5 graden koorts hebben, is het advies thuis te blijven om de
andere kinderen en medewerkers niet aan te steken.
Het doel Kinderen en medewerkers wassen regelmatig goed hun handen. wordt
bereikt door:
Medewerkers en kinderen wassen voor het eten of bereiden van eten hun handen met water
en zeep. Na het buitenspelen of toiletbezoek ook de handen wassen met water en zeep. Als
er gehoest of geniest is in de handen moeten deze ook direct gewassen worden met water
en zeep. Wij hebben gekozen voor papieren wegwerp handdoekjes om de kans op bacteriën
te verkleinen. Als een kind vergeet om zijn handen te wassen op een van bovenstaande
momenten, spreekt de medewerker het kind hierop aan en mag het kind alsnog zijn handen
wassen. Op het gebied van sieraden en nagelverzorging hebben wij nog geen beleid.
Het doel Afval vormt geen risico voor kinderen om ziek van te worden. wordt bereikt
door:
Het afval wordt in afvalbak met deksel gedeponeerd, zodat kinderen niet met hun handen
aan het afval kunnen komen. Het afval wordt elke dag weggegooid in de buiten container.
Daarnaast wordt de afvalbak dagelijks gereinigd aan de buitenkant en wordt er gewerkt met
plastic vuilniszakken.
Het doel Kinderen spelen met schoon speelgoed. wordt bereikt door:
Het speelgoed wordt een keer per jaar gewassen. Daarnaast wassen de kinderen voor en na
het spelen hun handen (eet moment voor het spelen en eet moment na het spelen). Bij
zichtbare vervuiling van het speelgoed wordt deze direct gewassen.
Het doel Kinderen en medewerkers weten wat ze moeten doen als een kind een
wondje heeft. wordt bereikt door:
Medewerkers kijken eerst wat voor soort wondje het is (schaafwond, scheurwond of
steekwond). Als de wond bloed wordt eerst het bloeden gestelpt, daarna maakt de
medewerker het wondje schoon en dekt het af met een pleister. Als het een grote wond is,
wordt contact opgenomen met de huisarts en indien nodig gaat een medewerker na contact
op genomen te hebben met de ouders naar de huisarts. Medewerkers dragen handschoenen
bij de behandeling van een wond of wassen voor en na de behandeling grondig hun handen
met Dettol zeep. Hoe te handelen bij een wondje wordt elk jaar herhaald op de EHBO
cursus. Bij een bijtincident met hond of kat wordt altijd naar de huisarts gegaan.
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Insectenbeten worden behandeld met prikweg en als de angel er nog zit wordt deze eruit
gezogen met een hiervoor bedoeld pompje.
Het doel Er wordt gebruik gemaakt van schone doeken (vaatdoekjes, slabbetjes,
spuugdoekjes, washandjes). wordt bereikt door:
Vaat- en theedoeken worden elke dag schoon gepakt en bij zichtbare vervuiling meteen
vervangen. Washandjes worden na elk gebruik (per kind 1) in de was gedaan. Het drogen
van de handen of mond poetsen gebeurt met papieren doekjes, die na gebruik direct in de
afvalbak worden gedaan.
Het doel Kinderen kunnen zonder ziek te worden in zwembadjes spelen, als deze in
de zomer worden opgezet. wordt bereikt door:
Zwembadjes worden elke dag leeg gehaald en schoongemaakt. De volgende dag kunnen
medewerkers deze dan met vers water vullen. Eten en drinken mag niet in het zwembad
gedaan worden. Kinderen die nog niet zindelijk zijn moeten een zwemluier dragen. Als het
water vuil is, wordt dit tussendoor vervangen door vers water.
Het doel Kinderen kunnen zonder ziek te worden in de zandbak spelen. wordt bereikt
door:
In de zandbak op ons eigen terrein mag niet gegeten of gedronken worden. Het gebouw
beheer zorgt ervoor dat het zand regelmatig ververst wordt en dat de zandbak
schoongehouden wordt. Om dieren tegen te houden ligt er een net overheen. In de nabij
gelegen natuurspeeltuin kan ook met zand en aarde gespeeld worden. Voordat er gespeeld
gaat worden, controleert de medewerker op zichtbare vervuiling en verwijdert deze zo nodig
of raadt de kinderen af er te spelen. Na het buiten spelen, dus ook als ze in de zandbak zijn
geweest moeten de kinderen hun handen wassen met water en zeep.

BELEID MEDISCH HANDELEN
Het doel Medewerkers zijn in staat kinderen een zorgvuldig medische behandeling te
geven. wordt bereikt door:
Als kinderen op de BSO medicijnen toegediend dienen te krijgen, moeten ouders een
formulier invullen. Op dit formulier staat wanneer, hoe, welk medicijn en hoe dit bewaard
moet worden. Alleen met dit toestemmingsformulier dienen wij medicijnen toe. Als een kind
een kinder paracetamol nodig heeft, wordt dit eerst overlegd met de ouder en vullen wij een
formulier in, die de ouders bij het ophalen van het kind ondertekenen. Op de medicijnen moet
de naam van het kind vermeld staan en de houdbaarheidsdatum. Speciale medicijnen
moeten ouders zelf toedienen. Wij geven alleen de standaard medicijnen (tablet, ooroogdruppels, drankje of oplospoeder). Medewerkers zijn hiervan op de hoogte door
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overleggen en de klapper met werkafspraken. Medische bijzonderheden staan in Bitcare bij
de bijzonderheden van het kind.
Het doel Tijdens openingsuren is er altijd een volwassene aanwezig die een geldig en
geregistreerd certificaat heeft voor kinder-EHBO. wordt bereikt door:
Jaarlijks gaan alle medewerkers in november op herhalingscursus voor kinder-EHBO. Zo
zorgen wij ervoor dat er altijd een medewerker aanwezig is met een geldig certificaat.
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10. Plan van aanpak

Doel

Actie

Veilige
omheining Straat op
rennen
onmogelijk

Veilige
omheining Straat op
rennen
onmogelijk

Uitgezet bij

Deadline

Status

Altijd toezicht Talitha
door
Geerards
pedagogisch
medewerker
tijdens buiten
spelen

30-3-2019

Openstaand

Hek van de
Talitha
speelplaats
Geerards
sluiten tijdens
speeltijd

30-3-2019

Aanwezigheid Locatie
Talitha
blusmiddelen blusmiddelen Geerards
is herkenbaar

30-3-2019

Voorkomen
verlaten
opvang
zonder
toestemming Opstellen
afspraken
verlaten
opvang

Duidelijke
Talitha
afspraken
Geerards
maken over
spelen uit het
zicht.

30-3-2019

Afspraken
uitstapjes

Duidelijke
afspraken bij
uitstapjes

10-12-2018

Openstaand

Duidelijkheid
t.a.v. omgang
met
onbekenden

Beleid rondom Simone
toetreden
Counotte
onbekende
personen tot
de
opvanglocatie
st Jozefplein

28-2-2019

Openstaand

Talitha
Geerards,
Talitha
Geerards

!

Openstaand
!

Openstaand
!

Openstaand

!

!
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Voorkomen
verlaten
opvang
zonder
toestemming Opstellen
afspraken
verlaten
opvang

Protocol over Simone
wat te doen bij Counotte
vermissing op
de opvang

Stimuleren
ontwikkeling

Protocol over Simone
wat te doen bij Counotte
(vermoedelijke
) gedragsen/of
psychische
problemen bij
kinderen

28-2-2019

Openstaand

!

28-2-2019

Openstaand

!
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11. Grote risico's
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