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1 Inleiding/ Algemene informatie 
 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid voor de Kiekeboe groep van

CreActive Kids op locatie Lemiers. Op deze groep verblijven kinderen in de leeftijd van 0-

3 jaar. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op deze locatie

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. 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 
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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 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 bewust zijn 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 
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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 aantal deuren en ramen van onze verblijfsruimte zijn voorzien van glas. Dit vormt

een potentieel risico. Een kind zou hier tegen aan kunnen vallen, waardoor het glas

breekt en het kind zich verwondt. Voor start van de groep op deze locatie zijn op de

ramen/deurpanelen met glas onder de 1.20m een folie aangebracht, waardoor het glas in

elk geval niet in stukjes uiteenvalt.

 

3.2 Sociale veiligheid 

Op locatie Lemiers zijn wij de enigen die gedurende de hele dag aanwezig zijn. De

andere ruimtes in het gebouw zijn in gebruik door startende bedrijven, die op

onregelmatige tijden aanwezig zijn. Het gebouw is algemeen toegankelijk. Hoewel wij

een eigen ingang hebben en de binnendeuren die grenzen aan de "openbare" gangen

afgesloten kunnen worden, bestaat het risico dat ongewenste personen toetreden tot het

gebouw. Wij hebben hier een protocol voor genaamd 'Deurbeleid'. Aanvullend zijn er

afspraken gemaakt met de beheerder van het gebouw.

 

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 
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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, het vierogenprincipe 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 ons KDV 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. 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. 

- Wij volgen het Protocol 'Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de 

Kinderopvang'. Dit protocol staat jaarlijks op onze agenda voor het grote teamoverleg.  

 

 

 

 
5.2 Vierogenprincipe

De maximale groepsgrootte van Kiekeboe op locatie Lemiers betreft 16 kinderen in de

leeftijd van 0-3 jaar. Er zijn altijd minimaal 2 pedagogisch medewerkers aanwezig,

eventueel nog aangevuld met stagiaires. Aangezien wij op locatie Lemiers geen andere

groep hebben met collega's die zo nodig een oogje in het zeil kunnen houden, wordt er 

in het rooster altijd uitgegaan van een minimale bezetting van 2 pedagogisch

medewerkers gedurende de openingstijden; ook als er vanwege het aantal kinderen nog

maar 1 PM-er aanwezig zou hoeven zijn. Wij maken gebruik van de zogenaamde 3-uurs

regeling (waarbij er op vooraf vastgestelde tijden 1 PM-er minder aanwezig hoeft te zijn

dan dat het aantal kinderen vereist). Dit tijdsblok wordt dagelijks ingezet tussen 10.30-

13.30u om daarmee de pauzes van de medewerkers te kunnen opvangen,

voorbereidende werkzaamheden voor activiteiten uit te voeren, voor overleg en 

administratieve handelingen. 
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5.3 Achterwachtregeling
In geval van calamiteiten is een achterwacht beschikbaar die binnen vijftien minuten

aanwezig kan zijn op de opvanglocatie. In de informatieklapper op de locatie zijn de

telefoonnummers van personen en instanties vermeld die in geval van een calamiteit

opgeroepen kunnen worden. 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 ons KDV 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, preventiemedewerker en de

leidinggevenden voldoende ruimte om beleid te ontwikkelen en dit vervolgens met de

medewerkers te delen. 

 

 

 

 

 

 

 
7.1 Plan van Aanpak

We doorlopen op zowel groeps- als organisatieniveau de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-

Act). Op groepsniveau vindt wekelijks een overleg plaats (tussen een medewerker van

de groep en de leidinggevende) waarin gesignaleerde nieuwe risico's worden

aangekaart. Op basis hiervan worden passende maatregelen bedacht (Plan) en

vervolgens uitgevoerd (Do). In het kwartaal overleg (alle medewerkers van de groep,

leidinggevende en beleidsmedewerker) 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 de

peutergroepen op de hoofdlocatie) en zorgt voor overdracht van deze kennis tijdens de

betreffende groepsoverleggen. De preventiemedewerker 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. 
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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 kwartaaloverleg is het bespreken van mogelijke

veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast agendapunt per groep. 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. 
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9 Doelen 
 

Sociale Veiligheid 

 

BELEID VEILIGHEID & ONTWIKKELING 

Het doel Het kind voelt zich veilig op de opvang wordt bereikt door: 

We streven ernaar zoveel mogelijk een vaste medewerker op een vaste dag in te

plannen, zodat het kind op de dagen dat het aanwezig is, met vertrouwde

medewerkers te maken heeft. 

Het doel Onbekende personen kunnen de opvang niet betreden zonder

toestemming. wordt bereikt door: 

De opvang is gevestigd in een voormalig schoolgebouw, dit gebouw wordt door

meerdere personen gebruikt. De opvang heeft een eigen toegangsdeur, deze is zoveel

mogelijk gesloten. Dit is vastgelegd in het protocol deurbeleid. Er zijn duidelijke

afspraken over de omgang met onbekende personen. Beleid vanuit de hoofdlocatie

wordt overgenomen voor deze locatie. Medewerkers kennen de afspraken over de

omgang met onbekende personen. 

Het doel Kinderen kunnen de opvang niet zonder toestemming verlaten wordt

bereikt door: 

Een kind kan niet ongemerkt weglopen van de opvang. Protocol vermissing kind is op

de opvang aanwezig. Gezien de leeftijd van de op te vangen kinderen op deze locatie

lijkt ongemerkt weglopen van een kind een klein risico. Er zijn duidelijke afspraken

over het voorkomen dat kinderen zonder toestemming de opvang verlaten.

Tussendeuren worden afgesloten waardoor kinderen niet zelfstandig de groep kunnen

verlaten. Als een medewerker tussentijds de groep dient te verlaten moet hij erop

letten dat er geen kinderen mee naar buiten glippen. Medewerkers kennen de

afspraken over het voorkomen dat kinderen zonder toestemming de opvang verlaten. 

Het doel Het kind heeft op de opvang alle mogelijkheden om zich goed te

kunnen ontwikkelen wordt bereikt door: 

De ruimte is voorzien van speelhoeken waarin divers speelmateriaal wordt

aangeboden. Er is een onderverdeling in de groep voor 0- jarigen en voor dreumesen(

1 tot 2 jarigen). Zodat baby's veilig kunnen spelen en dreumesen de ruimte kunnen

ontdekken zonder gevaar voor de baby's. Tevens is er sprake van een vast dagritme.

De motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd middels gym- en muzieklessen. Er is

een pedagogisch plan waarin omschreven staat hoe om te gaan met de ontwikkeling

van het kind. Medewerkers zijn bekend met het pedagogisch plan waarin omschreven

staat hoe om te gaan met de ontwikkeling van het kind. Iedere medewerker geeft de

juiste aandacht aan de psychische ontwikkeling van het kind.
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Sociale Veiligheid 

 

BELEID KINDERMISHANDELING EN ONGEWENST GEDRAG 

Het doel Op de opvang is geen sprake van kindermishandeling door

medewerkers. wordt bereikt door: 

We houden ons aan het vierogenbeleid, zodat een medewerker zich niet alleen kan

terugtrekken met een kind. Alle medewerkers beschikken over een VOG 

Het doel Op de opvang wordt grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

onderling direct aangepakt. wordt bereikt door: 

Medewerkers treden direct op wanneer zij zien dat kinderen onderling

grensoverschrijdend gedrag vertonen. Medewerkers zijn op de hoogte van het protocol

'Kindermishandeling en Grensoverschrijdend gedrag' voor de Kinderopvang

waaronder ook het stukje 'seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

onderling'. Medewerkers zijn bekend met de meldcode. 

Het doel Medewerkers zijn in staat kindermishandeling in huiselijke kring te

signaleren en het aan te pakken. wordt bereikt door: 

De Meldcode Kindermishandeling en het bijbehorende stappenplan is bij medewerkers

bekend. In januari 2020 was er een bijeenkomst met een medewerker van Team

Jeugd over het gebruik van de meldcode en het voeren van een "moeilijk"

oudergesprek. De meldcode wordt regelmatig besproken in de overleggen. 

Het doel Op de opvang is een vier-ogenbeleid voor de kinderdagopvang. wordt

bereikt door: 

Er wordt dusdanig geroosterd dat een medewerker op de locatie in Lemiers niet alleen

werkt. 

Het doel Er is een achterwachtregeling opgesteld. wordt bereikt door: 

De veiligheid van de kinderen en de medewerkers in het gebouw moet ten allen tijde

gewaarborgd zijn en de pedagogisch medewerker/kindratio moet worden gevolgd.

Daarom is er in elke groep een protocol achterwacht aanwezig met duidelijke instructie

hoe en wanneer er gebruik wordt gemaakt van de achterwachtregeling.

 

 

Sociale Veiligheid 

 

BELEID HALEN/ BRENGEN 

Het doel De overdracht van verantwoording en bijzonderheden van medewerker

van/naar ouder bij halen en brengen is goed geregeld. wordt bereikt door: 

Voor ons kinderdagverblijf hanteren wij een minimale afname van 4u per opvangdag.

Tijdens het brengen en halen wordt informatie met de ouder uitgewisseld.
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Bijzonderheden worden ook in de notities gezet in Bitcare zodat elke medewerker

hiervan op de hoogte is en de mentor van het kind dit eventueel kan oppakken met

ouders. Individuele afspraken worden ook in de notities gezet, zodat iedereen hiervan

op de hoogte is. 

Het doel De overdracht van verantwoording en bijzonderheden van medewerker

van/naar school of ouder na uitstapjes is goed geregeld wordt bereikt door: 

Er zijn werkafspraken gemaakt wat betreft het maken van uitstapjes; 

Wandelen of naar de speeltuin gaan in Lemiers vallen onder uitstapjes. Ze zijn zeker

een meerwaarde voor de kinderen! Vervoer de kinderen in een kinderwagen of lopend

aan de hand. Neem mee telefoon ( achterwacht) en eventueel verzorgspullen. Stuur

een appje naar de ouder(s) van de betreffende kinderen wat, waar en hoelang jullie

ongeveer onderweg zijn. Hang een briefje aan de ingang met het tel.nr waarmee jullie

bereikbaar zijn.Bij een spontane wandeling of uitstapje binnen Vaals (te voet) en

buiten het terrein van de Brede school worden ouders geïnformeerd via een bericht op

de telefoon en/of een bericht via Bitcare. Hier zijn altijd minimaal 2 medewerkers bij

aanwezig. Bij geplande uitstapjes (bezoek boerderij, dierentuin, enzovoort) worden

ouders minimaal 2 weken van te voren geïnformeerd. Hier zijn naast het aantal

medewerkers wat de kindratio toelaat (minimaal 2 medewerkers), ook stagiaires of

ouders bij aanwezig. 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 via social media. 

Het doel Het halen naar en brengen van kinderen van school of uitstapjes is

goed geregeld. wordt bereikt door: 

Bij uitstapjes worden de kinderen op de KDV-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 een auto of de bus naar

een uitstapje wordt gegaan worden de ouders daar van te voren van op de hoogte

gesteld. Kinderen worden dan vervoerd in een autostoeltje dat de ouders zelf moeten

meebrengen. Als er een uitstapje plaats vindt zijn er altijd minimaal twee volwassenen

aanwezig. Ook als de kindratio genoeg is voor een medewerker. Medewerkers zijn van

dit beleid op de hoogte gesteld en voor een uitstapje wordt voor vertrek dit nog eens

kort doorgesproken.

 

 

Verzorgen 

 

BELEID ETEN/DRINKEN 

Het doel Kinderen zitten op stoelen of bankjes die passen bij de leeftijd. wordt

bereikt door: 

In de verblijfsruimten staat kindermeubilair. Op de babygroep wordt daarnaast gewerkt

met aparte kinderstoelen of speciale baby zitjes voor op de bank. Als kinderen geneigd
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zijn om uit de kinderstoel te klimmen wordt er een tuigje gebruikt om vallen uit de

kinderstoel te voorkomen. 

Het doel Kinderen eten voor hun leeftijd geschikt eten en drinken. wordt bereikt

door: 

Bij baby's wordt het eet- en drinkschema vanuit thuis gevolgd. Bij jongere kinderen

wordt fruit/groente gepureerd of in kleine stukjes aangeboden. Het soort eten wordt

aangepast aan de leeftijd van het kind.  

In de werkafspraken staat ook nog het volgende beschreven:Bij warm eten zoals

flesvoeding, soep of warme dranken wordt eerst de temperatuur gecontroleerd of het

niet te warm is. De boterhammen worden aan tafel gesmeerd en het fruit wordt aan

tafel in stukjes gesneden. ( Messen buiten handbereik van de kinderen houden!) Voor

kinderen jonger dan 1 jaar worden de boterhammen eerder voorbereid.Beleg: (smeer)

kaas en vlees, pindakaas, jam en stroop ( zoet beleg). We stimuleren het eten van

broodkorstjes door eerst een korstje aan ieder kind te geven waar het op kan sabbelen

zodat de medewerker ondertussen het brood kan smeren. Fruit wordt geschild en in

stukjes gesneden. ( Vanaf 1 jaar) 

Het doel Eten en drinken wordt hygiënisch bereid, zodat kinderen er niet ziek

van worden. wordt bereikt door: 

We hebben werkafspraken rondom het bereiden van maaltijden, de keuken en ook

m.b.t. persoonlijke hygiëne en handhygiëne. Er wordt gewerkt met

schoonmaakschema's gebaseerd op de Hygiënecode voor kleine instellingen. 

Het doel Heet eten en drinken leiden niet tot letsel wordt bereikt door: 

Bij warm eten zoals flesvoeding, soep of warme dranken wordt eerst de temperatuur

gecontroleerd of het niet te warm is. Messen worden buiten bereik van kinderen

gehouden. Werkafspraak maaltijden: Er worden geen tafellakens gebruikt.

Huishoudelijk reglement: Hete dranken zoals thee, koffie, soep mogen niet binnen

handbereik van de kinderen zijn.

 

 

Verzorgen 

 

BELEID FOPSPEEN GEBRUIK 

Het doel Fopspenen zijn veilig zodat letsel of verspreiding van ziekte kiemen

wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

Er zijn werkafspraken rondom speengebruik. Fopspenen worden door ouders vanuit

thuis meegegeven. Wij controleren regelmatig op defecten. Wanneer een fopspeen

kapot is, wordt deze meteen weggegooid. Fopspenen worden op naam bewaard

gedurende de tijd dat een kind bij ons is. Kinderen gebruiken de fopspeen alleen bij

het slapen of als het kind getroost dient te worden.
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Verzorgen 

 

BELEID ZONBESCHERMING 

Het doel Kinderen worden goed beschermd tegen de zon en uitdroging. wordt

bereikt door: 

Kinderen worden in de zomerperiode altijd ingesmeerd als we buiten gaan spelen.

Daarnaast werken we met een hitteprotocol, waarin de maatregelen die genomen

dienen te worden bij spelen in de zon of bij extreme hitte, worden beschreven.

 

 

Verzorgen 

 

BELEID DIERENBEZOEK/AGRARISCHE KINDEROPVANG 

Het doel Kinderen kunnen veilig in de buurt van de (huis)dieren op de opvang

verblijven. wordt bereikt door: 

Er zijn geen dieren aanwezig op de dagopvang. Zie protocol "Dieren". 

Het doel Kinderen worden niet ziek door contact met dieren. wordt bereikt door: 

Er zijn duidelijke afspraken wat te doen als kinderen in aanraking komen met dieren.

Zie protocol "Dieren". Er zijn geen dieren aanwezig in de opvang.

 

 

Verzorgen 

 

BELEID OVERDRACHT VAN ZIEKTE KIEMEN 

Het doel Kinderen en medewerkers wassen regelmatig goed hun handen. wordt

bereikt door: 

We werken met een werkafspraak Handhygiëne. De leidinggevende ziet hierop toe.

Medewerkers wassen regelmatig hun handen met zeep en tussentijds maken zij

gebruik van desinfectie gel. 

Het doel Kinderen en medewerkers niezen of hoesten zo dat verspreiding van

ziekteverwekkers zoveel mogelijk wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

We werken met een werkafspraak Hoesthygiëne. De leidinggevende ziet hierop toe. 

Het doel Kinderen en medewerkers weten wat ze moeten doen als een kind een

wondje heeft. wordt bereikt door: 

Er is altijd een medewerker met een EHaK-certificaat aanwezig gedurende de

openingstijden. Daarnaast is er ook nog een interne werkafspraak m.b.t.

wondverzorging. 

Het doel Afval vormt geen risico voor kinderen om ziek van te worden. wordt

bereikt door: 
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In de verblijfsruimten bevindt zich geen afvalbak. De afvalbak in de keuken is niet

toegankelijk voor kinderen omdat de keuken wordt afgesloten met een deur. De

afvalbak in de verschoonruimte is hoog weggewerkt in het verschoningsblok. 

Het doel Er wordt gebruik gemaakt van schone doeken (vaatdoekjes, slabbetjes,

spuugdoekjes, washandjes). wordt bereikt door: 

Vaatdoeken, keukendoeken en slabbetjes worden dagelijks gewassen. Bij zichtbare

vervuiling worden meteen nieuwe exemplaren gepakt. 

Het doel Kinderen spelen met schoon speelgoed. wordt bereikt door: 

We werken met een werkafspraak Speelgoed. Hier wordt o.a. in beschreven hoe we

omgaan met kapot of vervuild speelgoed. 

Het doel Kinderen kunnen zonder ziek te worden spelen in zwembadjes, als deze

in de zomer worden opgezet. wordt bereikt door: 

In de zomer wordt een zwembadje opgezet. Het badje wordt aan het eind van de dag

leeg gelaten. 

Het doel Kinderen kunnen zonder ziek te worden in de zandbak spelen. wordt

bereikt door: 

In onze werkafspraak Buiten spelen staan de maatregelen rondom het gebruik van de

zandbak beschreven. Het zand in de zandbak wordt ieder jaar door de gemeente

vervangen. 

Het doel De kans dat kinderen gestoken of gebeten worden door wespen, bijen

en teken, wordt zo klein mogelijk gemaakt. wordt bereikt door: 

Rondom de speelplaats bevinden zich bomen en struiken. Op de speelplaats zelf

bevinden zich geen bomen en/of planten die insecten kunnen aantrekken. Tevens zijn

er afspraken gemaakt rondom eten en drinken buiten. Er is een protocol 'bescherming

tegen wespen, bijen en teken'.

 

 

Verzorgen 

 

BELEID MEDISCH HANDELEN 

Het doel Medewerkers zijn in staat kinderen een zorgvuldige medische

behandeling te geven. wordt bereikt door: 

We verrichten geen medische behandelingen, we handelen alleen in het kader van

Eerste Hulp of BHV. Er is gedurende openingstijden altijd een medewerker met

geldige diploma's hieromtrent aanwezig. Voor het toedienen van geneesmiddelen door

de Pedagogisch Medewerker is er het formulier 'gebruik geneesmiddelen', waarbij

ouders eerst schriftelijk toestemming moeten verlenen en de details van toedienen

verder noteren. Er is een protocol m.b.t. medicatie. Ook is er een protocol m.b.t.

thermometer. 

Het doel Tijdens openingsuren is er altijd een volwassene aanwezig die een

geldig en geregistreerd certificaat heeft voor kinder-EHBO. wordt bereikt door: 
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Al onze medewerkers zijn het bezit van een geldig EHaK-certificaat. Alle medewerkers

volgens jaarlijks een bijscholing/herhaling van de cursus om up-to-date te blijven.

 

 

Verzorgen 

 

BELEID SLAPEN 

Het doel Kinderen slapen in een veilig bed. wordt bereikt door: 

De bedden voldoen aan de wet Kinderbedden en boxen. Er is een protocol m.b.t. veilig

slapen.  

In het Hitteprotocol staat vermeld dat bij een temperatuur in de slaapkamer hoger dan

25 graden de kinderen enkel met een rompertje in bed te leggen. Bij een temperatuur

tussen de 20 en 25 graden een laken/dun slaapzakje en rompertje. 

Het doel Kinderen jonger dan 2 jaar worden de veilig slaapadviezen uit het

Protocol Kinderopvang ter preventie van wiegendood opgevolgd. wordt bereikt

door: 

Onze werkafspraak m.b.t. veilig slapen is gebaseerd op het protocol kinderopvang ter

preventie van wiegendood. Ouders ondertekenen een toestemmingsformulier als het

kind op de buik slaapt of ingebakerd dient te worden. Zij zijn hiermee op de hoogte

gesteld van de risico's. 

Het doel Kinderen slapen in een schoon bed. wordt bereikt door: 

Er zijn werkafspraken rondom het verschonen van bedden. Deze staan ook vermeld in

de schoonmaakprotocollen. Elk kind heeft in principe zo veel mogelijk steeds hetzelfde

bed. Bij zichtbare vervuiling wordt meteen verschoond. 

Het doel Kinderen slapen in een veilig ingerichte slaapkamer. wordt bereikt

door: 

Er wordt gebruik gemaakt van duoslapers met veiligheidshekjes. Er zijn geen

loshangende koortjes van zonwering of dergelijke aanwezig. 

Het doel Kinderen worden tijdens het slapen in de gaten gehouden. wordt

bereikt door: 

Bij gebruik van de slaapkamer wordt altijd de babyfoon ingeschakeld (auditieve

controle). Medewerkers checken daarnaast regelmatig door een kijkje te gaan nemen

in de deuropening (visuele controle).

 

 

Verzorgen 

 

BELEID VERSCHONEN/TOILETGEBRUIK 

Het doel Kinderen worden verschoond op een veilige aankleed tafel. wordt

bereikt door: 
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De aankleedtafel bevindt zich in een aparte ruimte en is verankerd in de muur. Er

wordt eveneens gebruik gemaakt van aankleedkussens. Kinderen maken alleen onder

begeleiding van een medewerker gebruik van het verschoningsblok. 

Het doel Kinderen worden op veilige en hygiënische wijze en op een schone

tafel verschoond. wordt bereikt door: 

We hebben een werkafspraak m.b.t verschonen. 

Het doel Het toilet bezoek/ op een schoon potje gaan gebeurt hygiënisch. wordt

bereikt door: 

We hebben een werkafspraak m.b.t. toiletbezoek. Daarnaast worden toiletten/potjes

dagelijks (of vaker, bij zichtbare vervuiling) schoongemaakt.

 

 

Verzorgen 

 

BELEID TOILETGEBRUIK 

Het doel Het toilet bezoek/ op een schoon potje gaan gebeurt hygiënisch. wordt

bereikt door: 

We hebben een werkafspraak m.b.t. toiletbezoek. Daarnaast worden toiletten/potjes

dagelijks (of vaker, bij zichtbare vervuiling) schoongemaakt.

 

 

Veilig en gezond gebouw en omgeving 

 

BELEID INRICHTING BINNENRUIMTEN 

Het doel Ruimtes zijn zo ingericht dat de kans op struikelen of botsen zo klein

mogelijk is. wordt bereikt door: 

Er wordt gezorgd voor voldoende loopruimte rondom en tussen speelhoeken.

Kapstokhaken bevinden zich op de gang. Er liggen geen losse snoeren of kabels op

de grond. Er liggen geen vloer- en trapbedekkingen die makkelijk kunnen verschuiven,

omkrullen of oprollen. Voor ieder eetmoment en gedurende de dag wordt tussendoor

een aantal keren opgeruimd zodat de vloer weer vrij is van speelgoed/knuffels etc. Er

zijn werkafspraken gemaakt over het ´opruimen´. 

Het doel Giftige producten of stoffen staan buiten bereik van kinderen. wordt

bereikt door: 

Producten die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen staan hoog opgeborgen of in een

afgesloten kast. Er is een werkafspraak binnenmilieu gemaakt. 

Het doel Kleine kinderen kunnen spelen in een veilige box. wordt bereikt door: 

Op de babygroep is zowel een grondbox als een hoge box aanwezig. Deze worden

afgesloten middels een kindveilig slot. 

Het doel Apparaten, meubilair en decoratie zijn veilig zodat letsel wordt
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voorkomen. wordt bereikt door: 

Wandkasten die hoger zijn dan 1.50m zijn aan de muur verankerd.  

Een aantal tafels en/of banken zijn verrijdbaar en kunnen geremd worden. Kasten die

op hoogte van kinderen te openen zijn worden middels een kinderslot gesloten.

Snoeren en kabels zijn buiten bereik van kinderen.

 

 

Veilig en gezond gebouw en omgeving 

 

BELEID INRICHTING BUITENRUIMTEN 

Het doel De speelplaats is vrij van vuil en gevaarlijke planten. wordt bereikt

door: 

Wij zorgen ervoor dat de speelplaats schoon is en blijft door deze regelmatig te vegen.

Er is een protocol 'Buiten spelen'. De zandbak dient afgedekt te worden. Op de

speelplaats staan geen giftige en/of stekelige planten. Op de speelplaats staan geen

planten die bijen, wespen en/of teken aantrekken. Op de speelplaats staan geen

planten die allergische reacties kunnen geven. Op de speelplaats of in de buurt van

vuilcontainer, afvalbak, glasbak zwerft geen vuil rond. 

Het doel De omheining rond de opvang beschermt kinderen tegen risico's buiten

de opvang. wordt bereikt door: 

De omheining wordt regelmatig gecontroleerd en waar nodig aangepast. De

speelplaats is volledig omheind. Een kind kan niet ongezien buiten de omheining

komen. Er is altijd voldoende toezicht! (werkafspraak buiten spelen)! Een kind kan

tijdens het spelen niet per ongeluk de straat op rennen (omdat het bijvoorbeeld achter

een bal aan rent). Kinderen of ouders kunnen niet tegen elkaar of ouders opbotsen die

net aankomen op de opvang. Een kind kan niet over het hoofd wordt gezien door een

landbouwvoertuig of vrachtwagen. 

Het doel De spelactiviteiten zijn zo gepositioneerd dat kinderen vrij kunnen

spelen. wordt bereikt door: 

De speelplaats is groot genoeg om rustig te kunnen spelen. Bij de ingang zijn geen

spelactiviteiten gesitueerd waardoor kinderen en ouders tegen elkaar op botsen.

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). 

Het doel Het terrein van de buitenruimte levert geen struikelgevaar op. wordt

bereikt door: 

Er zijn geen oneffenheden op het speelplein waar over gestruikeld kan worden als

gevolg van slechte verlichting. Er zijn geen opstapjes, stoeprandjes, muurtjes,

fietsenrek waar over gestruikeld kan worden doordat ze slecht opvallen/ zichtbaar zijn.

Buiten is er wel een vaste zitbank, hoge zandbakrand en glijbaan. Er wordt tijdens het

buitenspelen altijd toezicht gehouden door de Pedagogisch Medewerker(s). De
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glijbaan wordt enkel onder begeleiding gebruikt. 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. Het schoolplein is betegeld. In theorie is het

dus mogelijk dat er eens een tegel los gaat liggen. Zodra dit zo is zorgen wij ervoor dat

dit verholpen wordt. Er zijn werkafspraken gemaakt wat betreft buiten spelen.

 

 

Veilig en gezond gebouw en omgeving 

 

BELEID VEILIG GEBOUW 

Het doel Deuren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

Binnendeuren zijn voorzien van vingerbeschermers aan de scharnierkant. Kinderen

kunnen dus niet hun vingers tussen de deur krijgen. 

Het doel Ramen (binnen én buiten) zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen.

wordt bereikt door: 

In de groepsruimte mogen alleen de bovenramen geopend worden zodat kinderen niet

uit een raam kunnen vallen. Er is veiligheidsglas aanwezig volgens de gemeente,

voorheen was deze ruimte gebruikt als peuterspeelzaal; deze moesten ook voldoen

aan gestelde eisen wat betreft veilig glas in deuren en ramen. Ramen of ander glas

zijn goed zichtbaar. 

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

schroeven etc. 

Het doel Radiatoren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

Radiatoren zijn afgeschermd zodat kinderen zich niet kunnen blesseren. Een kind kan

zich niet branden aan een hete radiator of verwarmingsbuis. De radiator heeft geen

scherpe hoeken. 

Een kind kan niet met zijn hand klem komen te zitten tussen de ledenradiator. 

Het doel Elektra is veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

Stopcontacten zijn buiten handbereik gemaakt van de kinderen. Elektra zijn allen op

hoogte waar kinderen niet bij kunnen. In het gebouw zijn geen kapotte snoeren of

stopcontacten. Een kind kan niets in het stopcontact steken (vinger of voorwerp). 

De elektrische apparaten worden maandelijks gecontroleerd. 

Het doel De vloer is veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

De vloeren verkeren in goede staat en zijn glad afgewerkt. 

In natte periodes wordt bezoekers gevraagd sloffen aan te trekken bij binnenkomst of

schoenen uit te doen. De vloer is voldoende stroef en leidt niet tot uitglijden. Natte

plekken op de vloer worden direct droog gemaakt. De toiletvloer is goed schoon te

maken. De toiletvloer wordt schoongemaakt met een juist schoonmaakmiddel.

 

19



 

Veilig en gezond gebouw en omgeving 

 

BELEID GEZOND BINNENMILIEU 

Het doel Ruimtes zijn aangenaam om in te verblijven. wordt bereikt door: 

Ventileren gebeurt in de slaapkamer via dakraam dat opengedraaid kan worden. In de

groep wordt geventileerd via raam dat op een haakje gezet wordt. En er zijn bij

dakvensters ventilatiesleuven. 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. Vanwege het alarmsysteem is het niet mogelijk 's nachts te ventileren.

Ruimtes zijn behaaglijk. Niet te koud of te warm. Ruimtes ruiken niet bedompt of muf.

Er is een werkafspraak m.b.t. ventilatie/temperatuurregulatie. Ook is er een

werkafspraak m.b.t. het binnenmilieu. 

Het doel De ruimtes zijn schoon. wordt bereikt door: 

Er wordt gewerkt met poetsschema's voor dagelijkse, wekelijkse en periodieke

schoonmaakwerkzaamheden. Naast deze poetswerkzaamheden poets er twee maal

per week nog een poetsbedrijf (gehele gebouw). Ruimtes worden geventileerd tijdens

schoonmaken, stofzuigen en bedden verschonen. Deuren worden met het juiste

schoonmaakmiddel goed schoon gehouden. Deuren zijn op contactpunten visueel

schoon. De wanden worden goed schoon gemaakt met een juist schoonmaakmiddel.

Wanden zijn visueel schoon. Ongedierte kan niet via kieren in muren binnenkomen.

De toiletvloer is goed schoon te maken. De toiletvloer wordt schoongemaakt met een

juist schoonmaakmiddel. Schoonmaakmaterialen worden buiten bereik van kinderen

opgeborgen. Ruimtes worden volgens een schoonmaak schema schoon gemaakt. In

de ruimtes staan makkelijk schoon te houden meubels. 

Het doel De ruimtes zijn zoveel mogelijk vrij van allergenen. wordt bereikt door: 

In de verblijfsruimten wordt niet met giftige planten gewerkt of met planten die snel een

allergische reactie kunnen oproepen. De vloeren zijn bedekt met linoleum. In de buurt

van kinderen worden schoonmaakmiddelen gebruikt die geen sterke of prikkelende

geur hebben. Textiel en speelgoed/knuffels worden regelmatig gewassen. 

Het doel Inademing van giftige dampen door oplosmiddelen wordt voorkomen.

wordt bereikt door: 

Er wordt niet gewerkt met sterk ruikende middelen die giftige dampen veroorzaken.

Afwas gebeurt met normaal afwasmiddel en er wordt schoongemaakt met een

reguliere allesreiniger. Tijdens het knutselen wordt lijm en verf zonder oplosmiddelen

gebruikt. Tijdens grote schilderklussen wordt er geen gebruik gemaakt van producten

met oplosmiddelen en andere chemische producten. Er is een werkafspraak m.b.t.

binnenmilieu. 

Het doel De ruimtes zijn vrij van schadelijke stoffen. wordt bereikt door: 

Er is een werkafspraak m.b.t. het binnenmilieu. Periodiek worden CO2-metingen
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uitgevoerd en, indien nodig, acties op uitgezet.

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID SPEELMATERIAAL 

Het doel Aangeboden speelmateriaal is veilig. wordt bereikt door: 

We werken met een werkafspraak Speelgoed waarin wordt beschreven hoe met

speelmateriaal dient te worden omgegaan. Tevens wordt er alleen speelgoed

aangeboden passend bij de leeftijd van de kinderen. 

Het doel Speelmateriaal wordt opgeborgen of aan de kant gelegd wanneer er niet

mee wordt gespeeld. wordt bereikt door: 

Er is een werkafspraak m.b.t. speelgoed en binnen spelen. Kinderen ruimen na

gebruik hun speelgoed op. Voor ieder eetmoment wordt de groep gezamenlijk met de

kinderen opgeruimd. Tevens wordt nooit alle speelgoed uitgehaald.

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID SPELEN OP HOOGTE 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over

spelen op hoogte. wordt bereikt door: 

Als kinderen in de gymzaal op hoogte spelen is dit altijd onder begeleiding van een

medewerker. Onder het klimrek ligt altijd een zachte mat. De glijbaan buiten wordt

alleen onder begeleiding gebruikt. Er is een werkafspraak m.b.t. Veilig Spelen en hierin

staan ook de afspraken vermeld wat betreft het spelen op hoogte. Hierin wordt is ook

een onderscheid gemaakt tussen het binnen spelen en buiten spelen. De

medewerkers en ook de kinderen zijn van deze afspraken op de hoogte. De

medewerkers zijn in staat de kinderen goed te begeleiden in spelen op hoogte. 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over

spelen op hoogte wordt bereikt door: 

Als kinderen in de gymzaal op hoogte spelen is dit altijd onder begeleiding van een

medewerker. Onder het klimrek ligt altijd een zachte mat. De glijbaan buiten wordt

alleen onder begeleiding gebruikt. Er is een werkafspraak m.b.t. Veilig Spelen en hierin

staan ook de afspraken vermeld wat betreft het spelen op hoogte. Hierin wordt is ook

een onderscheid gemaakt tussen het binnen spelen en buiten spelen. De

medewerkers en ook de kinderen zijn van deze afspraken op de hoogte. De

medewerkers zijn in staat de kinderen goed te begeleiden in 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.
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wordt bereikt door: 

Buiten is er een vaste zitbank, hoge zandbakrand en glijbaan. Er wordt tijdens het

buitenspelen altijd toezicht gehouden door de Pedagogisch Medewerker(s). De

glijbaan wordt enkel onder begeleiding gebruikt. In de gymzaal kunnen de kinderen

wel spelen op hoogte, dit aangepast naar de leeftijd. Afspraken over klimmen staan

vermeld in het protocol 'Veilig Spelen'.

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID SPELEN MET SNELHEID 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over

spelen met snelheid. wordt bereikt door: 

De doelgroep van 0 tot 2 jarigen hebben enkel loopautootjes en loopfietsjes. De

snelheid is hierdoor beperkt. Protocol Buiten spelen is aanwezig. In het protocol 'Veilig

Spelen' staan de afspraken m.b.t. het spelen met snelheid vermeld. De medewerkers

en kinderen zijn op de hoogte van deze afspraken. Er is ook een onderscheid gemaakt

in het binnen spelen en buiten spelen. 

Het doel Er zijn aparte zones waar kinderen activiteiten op snelheid mogen

uitvoeren. wordt bereikt door: 

In de werkafspraak 'Veilig Spelen' staan de afspraken m.b.t. het spelen met snelheid

vermeld. Er is een vaste plek waar kinderen mogen fietsen en met loopauto’s mogen

rijden. In de groepsruimte is de afspraak dat kinderen hier enkel mogen lopen. In de

gymzaal mag gerend worden omdat hier geen obstakels zijn waar ze tegenaan kunnen

botsen. Er is altijd toezicht in de gymzaal. Medewerkers dragen zorg voor variatie in

het bewegingsspel en voor de veiligheid van alle kinderen. Afspraken m.b.t. spelen

met snelheid staan ook vermeld in de werkafspraak ´Binnen spelen´ en ´Buiten

spelen´.

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID SPELEN MET GEVAARLIJKE VOORWERPEN 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over

spelen met gevaarlijke voorwerpen wordt bereikt door: 

Zie protocol 'Veilig Spelen'. In de peuter en babygroepen zijn gevaarlijke voorwerpen

buiten handbereik van kinderen. Bestek, poetsmiddelen, hete soep of dranken, plastic

zakken en gereedschap worden veilig opgeborgen in de keuken of in de berging; beide

ruimtes zijn niet toegankelijk voor de kinderen. 

In de baby en peutergroepen wordt enkel onder toezicht met “gevaarlijke” materialen
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gespeeld ( b.v. Hamertje Tik, scheerschuim, prikpen, schaartje, hamertje) 

Het doel Er wordt alleen gewerkt met goed werkend gereedschap dat geschikt

voor de leeftijd van het kind. wordt bereikt door: 

Zie protocol 'Veilig Spelen'. In de peuter en babygroepen zijn gevaarlijke voorwerpen

buiten handbereik van kinderen. Bestek, poetsmiddelen, hete soep of dranken, plastic

zakken en gereedschap worden veilig opgeborgen in de keuken of in de berging; beide

ruimtes zijn niet toegankelijk voor de kinderen. 

In de baby en peutergroepen wordt enkel onder toezicht met “gevaarlijke” materialen

gespeeld ( b.v. Hamertje Tik, scheerschuim, prikpen, schaartje, hamertje) 

Het doel Kinderen die nog geen gevaar in kunnen schatten, mogen niet met

gevaarlijke voorwerpen spelen of werken wordt bereikt door: 

Zie protocol 'Veilig Spelen'. In de peuter en babygroepen zijn gevaarlijke voorwerpen

buiten handbereik van kinderen. Bestek, poetsmiddelen, hete soep of dranken, plastic

zakken en gereedschap worden veilig opgeborgen in de keuken of in de berging; beide

ruimtes zijn niet toegankelijk voor de kinderen. 

In de baby en peutergroepen wordt enkel onder toezicht met “gevaarlijke” materialen

gespeeld ( b.v. Hamertje Tik, scheerschuim, prikpen, schaartje, hamertje)

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID TREK EN DUWSPELEN (STOEIEN) 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over

trek en duwspelen. wordt bereikt door: 

Zie protocol 'Veilig Spelen'. In de groepsruimte en buiten is er geen veilige plek waar

kinderen kunnen stoeien. In de gymzaal mag onder toezicht en op matten gestoeid

worden, zodat kinderen leren hoe ze kunnen stoeien zonder elkaar pijn te doen. Zo

leren ze grenzen kennen bij henzelf en leren ze rekening te houden met de grenzen

van een ander kind. Medewerkers herkennen het verschil tussen stoeien en vechten,

dit wordt ook met kinderen besproken. 

Het doel Kinderen kunnen onder veilige omstandigheden trek en duwspelletjes

doen. wordt bereikt door: 

Trek- en/of duwspelletje gebeuren alleen in de gymzaal onder begeleiding van een

pedagogisch medewerker, op een geschikte (zachte) mat (Protocol 'Veilig spelen')

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID SPELEN UIT ZICHT
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Veilig ontdekken 

 

BELEID UITSTAPJES 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers

wanneer er op stap wordt gegaan. wordt bereikt door: 

Er zijn enkele afspraken vastgelegd in de werkafspraken van de babygroep. Daarnaast

is er een protocol ´Uitstapjes´. In de werkafspraak 'Vermissing Kind' staat ook ons

preventief beleid vermeld waaronder:  

- Weet hoeveel kinderen er binnen de groep zijn. Dit doe je door kinderen aan of af te

melden in Bitcare. Zorg dat de lijst steeds kloppend is.( Zie lijst eerder ophalen)- Tel

het aantal kinderen tijdens de vaste eet en drinkmomenten en bij het verplaatsen naar

een andere ruimte, bij aankomst en terugkomst.- Wanneer een uitje wordt gemaakt

worden er afspraken gemaakt over waar de kinderen wel of niet mogen komen.

Telefoon meenemen!- De locatie van de uitjes moeten passen bij de doelgroep/ leeftijd

van de kinderen.- Het uitje vindt alleen plaats als er voldoende personeel is. (Minimaal

2 personen).Ook bij het maken van uitstapjes kan gebruik worden gemaakt van het

protocol 'Veilig spelen'. 

Het doel Er is voldoende begeleiding bij uitstapjes. wordt bereikt door: 

Bij uitstapjes is er altijd de vereiste bezetting qua kind- aantal (minimaal 2

medewerkers), met evt. 1 of 2 stagiaires/ hulpouders erbij. We werken met het Vier-

ogenprincipe. 

Het doel De risico's op de te bezoeken locaties of de weg er naar toe zijn bekend.

wordt bereikt door: 

Er wordt gekozen voor locaties waarvan bekend is dat zij toegerust zijn voor het

spelen van jonge kinderen. 

Het doel De vervoersmiddelen die gebruikt worden bij het uitstapje zijn veilig.

wordt bereikt door: 

Bij uitstapjes waarbij vervoer noodzakelijk is, wordt gekozen voor vervoer van kinderen

met auto´s van medewerkers. Kinderen zitten allemaal in een (eigen) autostoel.

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID SPELEN OP RISICOVOLLE PLEKKEN 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over

spelen op risicovolle plekken wordt bereikt door: 

Zie protocol 'Veilig Spelen': 

- De keuken is niet toegankelijk voor de kinderen van de babygroep en de

peutergroepen. - Als kinderen buiten spelen zijn de bergruimtes afgesloten.- De
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speelruimtes zijn voorzien van hekken.- Opblaaszwembadjes: Er is altijd toezicht bij

het badje. Het water wordt elke dag gevuld en na gebruik leeg gemaakt. 

Het doel Gevaarlijke plekken waar kinderen niet mogen komen, zijn afgeschermd

wordt bereikt door: 

Zie protocol 'Veilig Spelen': 

- De keuken is niet toegankelijk voor de kinderen van de babygroep en de

peutergroepen. - Als kinderen buiten spelen zijn de bergruimtes afgesloten.- De

speelruimtes zijn voorzien van hekken.- Opblaaszwembadjes: Er is altijd toezicht bij

het badje. Het water wordt elke dag gevuld en na gebruik leeg gemaakt.Kinderen

kunnen de speelplaats of ruimte waar ze aanwezig zijn niet verlaten en hierdoor ook

niet op gevaarlijke plekken terecht komen. 

Het doel Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd om op een risicovolle plek te

spelen. wordt bereikt door: 

Zie protocol 'Veilig Spelen': 

- De keuken is niet toegankelijk voor de kinderen van de babygroep en de

peutergroepen. - Als kinderen buiten spelen zijn de bergruimtes afgesloten.- De

speelruimtes zijn voorzien van hekken.- Opblaaszwembadjes: Er is altijd toezicht bij

het badje. Het water wordt elke dag gevuld en na gebruik leeg gemaakt.
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10 Plan van aanpak 
 

Er zijn geen maatregelen uitgezet.
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11 Grote risico's 
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