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Inleiding/ Algemene informatie
Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van kindercentrum De Rommelpot.
Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op de Rommelpot
werken aan de veiligheid en de gezondheid. Het doel is om de kinderen en de
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. Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van diverse
thema’s gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal staat hoe wij op onze locatie
tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving kunnen komen. In
de praktijk zal ongetwijfeld blijken dat er nieuwe maatregelen opgesteld moeten worden
of aangepast worden voor verbetering.
De leidinggevende is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en
Gezondheid en de implementatie daarvan. 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. Dit om continu in gesprek te blijven over
het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijze en kunnen we bij veranderingen in de
omgeving of situatie, zoals bij veranderingen in de inrichting, direct controleren of het
beleid al dan niet moet worden aangescherpt. Wij zullen hierbij gebruik gaan maken van
de Risicomonitor en het maken van Quikscans.
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Missie en visie
Kindercentrum de Rommelpot heeft in 2018 zijn intrek genomen bij OBS De Esdoorn.
Doordat de Esdoorn ruimte gebrek heeft zijn de voorschool en de BSO in 2019 weer
terug verhuisd. Dit houdt in dat er voor beide locaties diverse afspraken zijn gemaakt.
Uiteraard zullen hier continu veranderingen in plaats vinden maar de missie en visie van
kindercentrum de Rommelpot blijft hierbij altijd centraal staan.
Missie:
Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde 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
Visie:
Kindercentrum de Rommelpot staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie
en vanuit waar 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.
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:
• het bewustzijn van mogelijke risico’s,
• het voeren van een goed beleid op grote risico’s
• 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.
Doel voor kindercentrum De Rommelpot is:
• Om bij het beleid Veiligheid & Gezondheid aandacht te hebben voor de
praktijksituatie.
• Evalueren van het beleid met medewerkers.
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Omgang met grote risico's
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locaties
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.
Fysieke veiligheid
Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote
risico’s:
Vallen van hoogte.
Genomen maatregelen zijn:
- De medewerkers of stagiaires houden zoveel mogelijk in de gaten dat kinderen niet
in kasten klimmen of op tafels klimmen. De kinderen wordt verteld waarom ze niet in
de kast mogen klimmen. Ook wordt hun geleerd dat ze vragen als ze ergens niet bij
kunnen.
- Medewerkers en vrijwilligers zorgen ervoor dat de laden en deuren van kasten
direct weer gesloten worden, zodat de kinderen op die plekken niet kunnen
klimmen.
- Medewerkers laten jonge kinderen niet zonder toezicht spelen in de buurt van een
trap. Oudere kinderen mogen een trap alleen gebruiken na toestemming van de
medewerkers.
- Medewerkers leren de kinderen hoe om te gaan met speeltoestellen.
- De speeltoestellen worden gebruikt conform de wettelijke eisen. Indien een
valdempende ondervloer nodig is zal dit worden aangepast.
- Bij het verschonen worden de kinderen begeleid bij het boven en naar beneden
klimmen op de aankleedtafel. Medewerkers blijven tijdens het verblijf van het kind
op de aankleedtafel altijd bij het kind.
- Bij het gebruik maken van een hoge box zijn medewerkers alert op speelgoed dat
als opstapmogelijkheid kan dienen, deze worden dan verwijderd uit de box. Oudere
kinderen die uit de box kunnen klimmen (vanaf 2,5 jaar) mogen geen gebruik maken
van de box. Medewerkers laten de box niet open staan. Ook niet als er geen
kinderen in de box zitten.
- Bij het naar bed brengen van de kinderen controleert de medewerker altijd of zij de
bedjes op het veiligheidsslot gezet heeft.
- Bij het gebruik van een kinderstoel letten de medewerkers erop dat ze de kinderen
goed in de stoel zetten, een stoelverkleiner gebruiken bij de jonge kinderen zodat de
kinderen zich niet met hun voetjes kunnen afzetten aan de tafel en dat kinderen niet
zonder toezicht zijn.
- Voor de gymzaal geldt de regel dat de kinderen niet zonder toestemming in het
klimrek mogen klimmen. Toestellen worden alleen gebruikt onder streng toezicht
van de medewerker.
Verstikking.
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Genomen maatregelen zijn:
- Medewerkers zijn alert op kleding met koordjes. Indien nodig krijgt het kind
vervangende kleding aan.
- Medewerkers zijn alert op kleine voorwerpen en sieraden die kinderen mee of om
hebben. Deze worden eventueel verwijderd en meegegeven aan de ouders. Ouders
worden daarbij geïnformeerd naar het waarom van onze handeling.
- Bij het naar bed gaan mag alleen een knuffel of speen meegegeven worden.
Koordjes, haarspelden, elastiekjes etc. worden afgedaan.
- Medewerkers zijn alert op het stoeigedrag van kinderen en leren de kinderen hoe je
veilig kunt stoeien.
- Bij het eten handelen de medewerkers conform het voedingsbeleid van
kindercentrum de Rommelpot. Deze is gebaseerd op het voedingsbeleid van het
voedingscentrum. Medewerkers zorgen er voor dat kinderen zitten tijdens het eten
en drinken.
- Medewerkers controleren spenen (ook de fopspenen) voor het gebruik op scheuren.
Indien dit het geval is worden de ouders/verzorgers ingelicht en wordt de speen niet
meer gebruikt.
- Medewerkers zijn alert op plastic tassen en deze worden dan ook buiten het bereik
van kinderen opgeborgen.
- In principe wordt er geen gebruik gemaakt van zwembadjes. Bij extreem weer kan
er een piepklein badje buiten gezet worden. Dit gebeurt alleen onder streng toezicht
van een leidster.
Vergiftiging.
Genomen maatregelen zijn:
- Schoonmaakspullen worden altijd hoog opgeborgen of in een afgesloten kast.
- Bij vergiftiging of een vermoeden hiervan wordt direct 112 gebeld.
- Bij het knutselen worden er kindvriendelijke materialen gebruikt.
Verbranding.
Genomen maatregelen zijn
- In de groepsruimte aan de Buiskoolstraat wordt er gebruik gemaakt van
vloerverwarming. De groepsruimte van de voorschool en de buitenschoolse opvang
is voorzien van centrale verwarming. Deze zijn voorzien van een ombouw.
- Medewerkers plaatsen hete dranken altijd op een zo veilige mogelijke plek die niet
binnen handbereik van de kinderen is. Wanneer kinderen een bekertje thee willen,
zorgen de medewerkers dat dit lauw/warm water is en nooit gekookt water.
- Apparaten die warmte afgeven plaatsen we buiten bereik van kinderen. Indien we
kookactiviteiten ondernemen gebeurt dit altijd in een kleine groep en onder toezicht
van een van de medewerkers.
- Lucifers en aanstekers worden opgeborgen buiten het bereik van kinderen en
worden na gebruik direct weer opgeborgen.
- Op de Rommelpot wordt er bij de verjaardag van een kind een aantal kaarsjes
- conform de leeftijd van het kind aangestoken. Deze kaarsjes worden aangestoken
door een van de medewerkers. De kaarsjes bevinden zich op een neptaart. Tijdens
het aansteken zitten de kinderen in een kring op ruime afstand om de taart heen. De
leidster blijft constant bij de taart en de kaarsjes worden direct weer uitgeblazen. De
kinderen worden gewezen op het gevaar.
Sociale veiligheid
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Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als
grote
risico’s:
- iemand tegen redelijke verwachting afwezig is uit de voor die persoon gebruikelijke
en veilige omgeving.
- er sprake is van een plotselinge en onverwachte afwezigheid
de verblijfplaats van iemand onbekend is, en als het in diens belang is, dat die wordt
vastgesteld.
Genomen maatregelen zijn:
De medewerkers weten via de Bitcare app, hoeveel kinderen er aanwezig zijn.
Mutaties worden bijgehouden en wanneer een kind niet is gebracht, dan is dit te zien.
De kans dat een kind wegloopt of door een onbekende wordt meegenomen is het
grootst tijdens haal- en brengmomenten.
Medewerkers laten geen onbekenden toe in de locatie. Een onbekende wordt gevraagd
naar de reden van komst en wordt verzocht om weg te gaan als diegene niet kan
aangeven wat de reden van komst is. De komst van onderhoudsmedewerkers of
reparateurs van andere bedrijven etc. wordt altijd vooraf gemeld door de directie. Bij
twijfel wordt er gevraagd naar een legitimatie!
Medewerkers letten erop dat de groepsdeur, de buitendeur en het hek bij het
buitenspelen altijd goed dicht zijn. Wanneer een ouder/ verzorger de deur/hek laat
openstaan, wordt hij/zij daar op gewezen.
De medewerkers van de BSO zijn op de hoogte van de bezigheden van de kinderen.
Als kinderen naar buiten gaan om te spelen of andere activiteiten uit het zicht van de
medewerker gaat doen, wordt dit doorgegeven bij de pedagogisch medewerker.
Medewerkers houden zoveel mogelijk toezicht op de kinderen en zorgen ervoor dat ze
niet onnodig van de groep lopen.
Medewerkers overleggen zo nodig dat een collega toezicht houdt.
In locaties waar de buitenspeelplaats afgesloten is mogen oudste peuters alleen buiten
spelen (maximaal 4 peuters). Medewerkers dienen er dan voor te zorgen dat het hek
gesloten is en dat er geregeld toezicht is.
Voor BSO kinderen die alleen buiten spelen wordt er per situatie en individu gekeken
welk aantal kinderen verantwoord is. Als BSO kinderen op een buitenspeelplaats spelen
die niet afgesloten is, tekenen ouders een verklaring voor akkoord.
Wanneer de medewerker ontdekt dat er tijdens de opvanguren een kind uit de groep mist
wordt het protocol vermissing in werking gezet.
Gezondheid
Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote
risico’s:
Gastro enteritis (bijvoorbeeld diarree door onhygiënisch werken bij luier verschonen =
kruisbesmetting). Voedselinfectie of voedselvergiftiging. Huidinfectie (bijvoorbeeld
krentenbaard) en Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus)
Genomen maatregelen zijn:
- Medewerkers werken volgens de richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en
Veiligheid. Hiervoor wordt “Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang” gebruikt.
- Medewerkers werken volgens de richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en
Veiligheid. Hiervoor wordt het “Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven,
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peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang” gebruikt
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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 een 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
Daarom aanvaarden wij op onze opvang 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 daarom 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. De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in het
protocollenbeleid. De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en
herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of spel, voorafgaand aan een
verschoningsmoment of in periodes dat veel kinderen en medewerkers verkouden zijn.
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Thema’s uitgelicht
vull je tekst

5.1

Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact
hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Op onze locatie heeft dit thema dan
ook onze bijzondere aandacht. We hebben de volgende maatregelen genomen om
grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als we merken dat
het toch gebeurt:
Tijdens team overleggen wordt regelmatig 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 mon
diger te maken op momenten dat dit nodig is.
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te
voorkomen:
- Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring).
- We werken met een vierogenprincipe.
- Medewerkers kennen het vierogenprincipe en leven dit na.
- Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vierogenprincipe niet goed
wordt nageleefd.
- Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander
kind mishandeld op de opvang.
Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een
ander kind mishandeld op de opvang.
- Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed.
- Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt
vermoed.

5.2

Vierogenprincipe
De dagopvang op onze locatie is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker,
pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene zijn of
haar werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan
worden door een andere volwassene.
Genomen maatregelen zijn:
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- Er wordt ingeroosterd volgens de rekentool van de branchevereninging
kinderopvang. Bij ziekte of vakantie wordt een andere pedagogisch medewerker
(vaste flexibele kracht) ingezet.
- De aanwezige stagiaires worden zo over de groepen en de dagen verdeeld, dat er
zoveel mogelijk dagen een stagiaire aanwezig is.
- In de ochtend en in de avond staat de pedagogisch medewerker soms alleen op de
groep. Dit is echter de periode waarop er voortdurend ouders binnenkomen om hun
kinderen te brengen of te halen.
- Pedagogisch medewerkers maken nooit alleen uitstapjes naar verlaten plaatsen.
Bij de Rommelpot komt het voor dat een leidster alleen werkzaam is binnen het gebouw.
Voor deze dagdelen hebben we camera’s, die op afstand bediend en bekeken kunnen
worden. De beelden worden live bekeken door de leidinggevende of andere aangewezen
werknemers van de rommelpot. Hier worden dan duidelijke afspraken over gemaakt en
deze worden genoteerd.
Transparantie van het gebouw
Onze locaties en de ruimten zijn zeer transparant opgezet. De Ruimtes hebben ramen
naar buiten en in de deur naar de toiletruimte toe. De verschoonruimte en slaapkamer
zijn inzichtelijk vanuit de groep.
Op het moment dat een kind op een slaapkamer naar bed wordt gebracht en in bed ligt
kunnen we gebruik maken van de camerabeelden, die via de Ipad zichtbaar is.
Personeel
Binnen ons kindercentrum dragen we zorg voor een open en professioneel werkklimaat,
zodat de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk
is. Dit betekent ook, dat we regelmatig tijdens bijeenkomsten oefenen met het geven en
ontvangen van feedback. Ook bij het coachen van de medewerkers komt het geven en
ontvangen van feedback aan de orde. Wij hanteren een strenge werving- en
selectieprocedure, waarin wij zowel referenties opvragen als ook goed naar ons
onderbuik gevoel luisteren. Ook worden de sollicitanten door meerdere medewerkers
(zowel management als pedagogisch medewerkers) gesproken en draaien zij kort onder
begeleiding op de groep mee. In de eerste weken zal een nieuwe kracht nooit alleen op
de groep staan.

5.3

Achterwachtregeling
Als er maar één medewerker aanwezig kan zijn en er geen andere volwassene op de
locatie is, moet de achterwachtregeling worden toegepast. Dit betekent dat in geval van
calamiteiten een achterwacht beschikbaar is die binnen vijftien minuten aanwezig kan
zijn op de opvanglocatie. De (actieve) achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de
opvangtijden.
De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht:
Maaike de Groot (ma en do)
Jeanet Platje (di en vr)
Melody Santing (wo en vr)
Telefoonnummers van deze personen staan in Bitcare.
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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. Op onze
locatie hebben de volgende medewerkers een geregistreerd certificaat voor kinderEHBO.
Melissa Ruhé (Datum afgifte : 1-5-2021 Geldig tot : 1-5-2022)
Francisca Karel (Datum afgifte : 1-5-2021 Geldig tot : 1-5-2022)
Maaike de Groot (Datum afgifte : 1-5-2021 Geldig tot : 1-5-2022)
Carla Ruhé (Datum afgifte : 1-5-2021 Geldig tot : 1-5-2022)
Daphne Knolhoff (Datum afgifte : 1-5-2021 Geldig tot : 1-5-2022)
Jeanet Platje (Datum afgifte : 1-5-2021 Geldig tot : 1-5-2022)
Larissa Koopman (Datum afgifte : 1-5-2021 Geldig tot : 1-5-2022)
Silvia vd Toom (Datum afgifte : 1-5-2021 Geldig tot : 1-5-2022)
De certificaten zijn behaald bij het volgende instituut:
Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor
Bedrijfshulpverlening
Melody Santing (Datum afgifte : 2-7-2020 Geldig tot : 2-7-2022)
Dit certificaat is behaald bij het volgende instituut: Savitae
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Beleidscyclus
Voor onze beleidscyclus maken we gebruik van de Risicomonitor voor het maken van
een risico-inventarisatie. De leidinggevende voert de QuickScans uit en binnen het team
worden deze gecheckt. Tijdens het teamoverleg komt dit aan de orde en worden de
Quikscans telkens herhaald om te kijken of de situaties nog actueel zijn en of er zaken
zijn die moeten worden aangepast. Op deze manier is het hele team betrokken bij de
inventarisatie.

7.1

Plan van aanpak
Er wordt gewerkt met de risicomonitor. Door het maken van QuickScans krijgen we
inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van veiligheid en gezondheid.
Maatregelen komen hierbij ook naar voren en deze worden besproken in het team. Via
de monitor wordt er een planning gemaakt voor scans en checks.

7.1.1

Welke maatregelen worden genomen?
De maatregelen worden via de risicomonitor bij elkaar gevoegd en er wordt een
verantwoordelijke aangewezen die de maatregelen bespreekbaar maakt en de uitvoering
verzorgd.

7.1.2

Hoe worden maatregelen geëvalueerd?
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een
veiligere en gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we de genomen
maatregelen en/of ondernomen acties tijdens ons teamoverleg (minimaal 6x per jaar).
Indien een maatregel of actie een positief effect heeft gehad, wordt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid hierop aangepast.
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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
eennieuwe 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. Zodanig dat deze persoon in staat is tot het nemen van
maatregelen wanneer dit aan de orde is.
Tijdens team overleggen 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 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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Covid
Door het ministerie is er een protocol beschikbaar gesteld voor de kinderopvang en
gastouders waarin staat welke maatregelen er genomen moeten worden. Dit protocol
gaat in op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.
Het procotol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe
ontwikkelingen en inzichten. De meest actuele versie is te vinden via
Veranderingenkinderopvang.nl.
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Doelen
Verzorgen

BELEID SLAPEN
Het doel Kinderen slapen in een veilig bed. wordt bereikt door:
We maken alleen gebruik van gecertificeerde bedjes en controleren de bedjes na
gebruik op veiligheid. In de slaapkamer hangt een lijst waarop te zien is hoe warm het
kind gekleed mag zijn en hoe het toegedekt mag worden tijdens het slapen. We maken
geen gebruik van dekbedden.
Check resultaten:
Het beddengoed dat wordt gebruikt is niet te warm.
Het bed wordt veilig gebruikt door kinderen en medewerkers.
Er is een protocol hoe bedden opgemaakt moeten worden.
Het bed wordt veilig opgemaakt door medewerkers.
Het bed voldoet aan de wettelijke eisen.
Medewerkers zijn bekend met het protocol hoe bedden opgemaakt moeten worden.
Het doel Kinderen jonger dan 2 jaar worden de veilig slaapadviezen uit het
Protocol Kinderopvang ter preventie van wiegendood opgevolgd. wordt bereikt
door:
Pedagogisch medewerkers volgen de adviezen op ter preventie van wiegendood:
•Leg een baby altijd op de rug te slapen.•Voorkom dat een baby te warm ligt, een
goede temperatuur voor een slaapkamer is 16-18 graden. •Gebruik de eerste twee jaar
geen dekbedje•Gebruik niet teveel dekens zodat het kind niet oververhit raakt
•Ventileer de slaapkamer regelmatig.•Zorg voor een veilig bed•Gebruik geen kussen,
hoofd- en zijwandbeschermers, zeiltjes, •en of voorwerpen van zacht plastic in bed
•Gebruik een babyslaapzak of maak het bed kort op, zodat de voetjes tegen het
voeteneinde liggen •Gebruik dekbedhoezen niet tot twee jaar •Leg een kind nooit vast
in bed •Rook niet in het bijzijn van kinderen •Zorg voor rust en regelmaat Ter
voorkoming:•Pedagogisch medewerkers houden toezicht door middel van een camera.
•Pedagogisch medewerkers mogen gebruik maken van een inbakerslaapzak na
toestemming van de ouders.•Pedagogisch medewerkers controleer de temperatuur
van kind door aan voeten of hals te voelen •Pedagogisch medewerkers controleer
kinderen extra bij koorts en dekken het niet te warm toe•Pedagogisch medewerkers
maken de bedjes kort op zodat de voetjes tegen het voeteneind liggen.Ouders geven
toestemming voor buikslapen door middel van het ondertekenen van de
Intentieverklaring slaaphouding kinderen tot 2 jaar. Slapen in de kinderwagen
;Kinderen mogen alleen slapen in de kinderwagen tijdens een wandeling of bij streng
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toezicht.
Check resultaten:
Alle medewerkers werken volgens het Protocol Kinderopvang van Stichting
Wiegedood.
Alle medewerkers kennen het Protocol kinderopvang van de Stichting Wiegedood.
Het doel Kinderen slapen in een schoon bed. wordt bereikt door:
We hebben dit omschreven in het Hygiëne, gezondheids en veiligheids Protocol Voor
Pedagogisch Medewerkers in
Kindercentrum de Rommelpot.
Het doel Kinderen slapen in een veilig ingerichte slaapkamer. wordt bereikt
door:
Kinderen bevinden zich in gesloten en beveiligde bedjes en als ze uit de bedjes zijn is
er altijd toezicht.
•Pedagogisch medewerkers laten kinderen geen wijde pyjama’s dragen.•Pedagogisch
medewerkers halen eventuele knipjes, haarbanden en elastiekjes uit het haar voor het
naar bed gaan.•Pedagogisch medewerkers laten geen spenen aan koorden om de nek
hangen.•In de bedjes worden geen hoofdleggers of hydrofiele luiers
gebruikt.•Pedagogisch medewerkers laten geen speelgoed en knuffels in bed liggen
die als opstapje gebruikt kunnen worden.•Pedagogisch medewerkers sluiten alle
sluitingen goed nadat het kind in bed is gelegd. Indien het hek niet goed meer sluit,
moet het bed buiten gebruik worden gesteld. •De vloer wordt regelmatig op speelgoed
en andere voorwerpen gecontroleerd.
Het doel Kinderen worden tijdens het slapen in de gaten gehouden. wordt
bereikt door:
De slaapkamer ligt aan de groepsruimte en is via een raam te controleren. Ook hangt
er een camera gericht op de bedden. De beelden zijn te zien op de i-pads op de groep
en op het beeldscherm op kantoor.

Verzorgen

BELEID ETEN/DRINKEN
Het doel Kinderen zitten op stoelen of bankjes die passen bij de leeftijd. wordt
bereikt door:
Op de Rommelpot wordt er gebruik gemaakt van gecertificeerd meubilair die passend
is bij de leeftijd. De banken kunnen aangepast worden op de leeftijd door middel van
inklapbare voetsteunen. De kinderen kunnen zelfstandig van en op de bankjes
klimmen. Jonge kinderen maken gebruik van een veilige kinderstoel.
Check resultaten:
Kleine kinderen zitten in passende stoelen, zodat ze er niet uit kunnen klimmen of
glijden.
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Kinderen kunnen zelf makkelijk op en van hun stoel komen.
Het doel Kinderen eten voor hun leeftijd geschikt eten en drinken. wordt bereikt
door:
Wij bieden de kinderen gezonde voeding aan. Gezamenlijk met de oudercommissie is
er een voedingsbeleid opgesteld. Dit voedingsbeleid is geïnspireerd op het de
standpunten van het landelijk voedingscentrum. Principes t.a.v. eten en drinken (geen
vlees) worden uiteraard gerespecteerd.
De medewerkers hebben de volgende scholingen hiervoor gevolgd.- E-learning
kunstvoeding. (voedingscentrum)- E-learning smaakontwikkeling en de eerste hapjes.
(voedingscentrum)- Scholing gezonde start.
Check resultaten:
De stukjes eten zijn voor kleine kinderen niet te groot.
Kinderen krijgen eten passend bij hun leeftijd
Bij het serveren van warm eten of warme dranken is de temperatuur niet te hoog.
Het doel Eten en drinken wordt hygiënisch bereid, zodat kinderen er niet ziek
van worden. wordt bereikt door:
De Rommelpot maakt gebruik van de hygiënecode voor kleine instellingen.
Check resultaten:
Flessen worden na gebruik goed schoongemaakt.
Spenen worden na gebruik goed schoongemaakt.
Voedsel wordt hygiënisch bereid.
Er is een protocol voor omgang met moedermelk.
Kinderen gebruiken elk hun eigen beker en bestek.
Er wordt geen bedorven voedsel geserveerd.
Er is een protocol voor omgang met poedermelk.
Voedsel wordt op de juiste manier bewaard.
Er wordt gewerkt volgens de hygiënecode.
Medewerkers zijn bekend met het protocol voor omgang met moedermelk.
Medewerkers zijn bekend met het protocol voor omgang met poedermelk.
Kinderen en medewerkers wassen voor het eten hun handen.
Het doel Heet eten en drinken leiden niet tot letsel wordt bereikt door:
Hete vloeistoffen worden altijd hoog weg gezet. Medewerkers wijzen stagiaires en
bezoekers op de gevaren. Het water voor de flesvoeding wordt verwarmd in een
speciaal daarvoor bestemde verwarmer. Medewerkers controleren de temperatuur. Dit
geldt ook voor warme maaltijden en borstvoeding.
Check resultaten:
Thee wordt door medewerkers buiten bereik van kinderen gezet en gedronken
Kinderen leren hoe ze veilig warme dranken gedronken moet worden.
We serveren thee sowieso niet zo heet dat dit gevaarlijk is.
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Verzorgen

BELEID FOPSPEEN GEBRUIK
Het doel Fopspenen zijn veilig zodat letsel of verspreiding van ziekte kiemen
wordt voorkomen. wordt bereikt door:
Gebruik van fopspenen:
Spenen worden in principe alleen gebruikt bij baby's voor de zuigbehoefte. Voor
dreumesen en peuters kan de speen incidenteel worden gebruikt tijdens de
wenperiode en tijdens het slaapmoment. Wij promoten het speengebruik niet bij
dreumesen en peuters. De spenen worden na elk gebruik afgespoeld en bewaard in
het bakje van de kinderen. Deze worden dagelijks weer meegegeven naar huis. De
ouders worden verzocht om de spenen wekelijks uit te koken. Voor het gebruik van
een speen wordt deze gecontroleerd of deze nog heel is en of er geen scheurtjes en
andere beschadigingen zijn. Spenen die kapot zijn of bij twijfels hierover worden niet
gebruikt.
Check resultaten:
Fopspenen worden minstens eens per week uitgekookt.
Deze gaan elke dag mee naar huis en valt onder de verantwoordelijkheid van de
ouders
Fopspenen worden schoongemaakt als deze vervuild zijn.
Fopspenen worden voor elk gebruik gecontroleerd op scheurtjes of andere
beschadigingen.
Fopspenen die kapot of beschadigd zijn worden weg gegooid.

Verzorgen

BELEID ZONBESCHERMING
Het doel Kinderen worden goed beschermd tegen de zon en uitdroging. wordt
bereikt door:
Kinderen en warmte-overlast
In Nederland komen temperaturen boven de 27 C nog steeds niet vaak voor, maar
door verandering van het klimaat neemt de kans op aanhoudende warmte periodes en
hittegolven toe. Dit is ook de reden dat wij voor kindercentrum de Rommelpot
afspraken en activiteiten vastleggen in een hitte protocol dat in werking treedt als de
weersvoorspellingen uitgaan van dagtemperaturen van 27 C.
Check resultaten:
Kinderen krijgen extra te drinken als ze in de zon spelen.
Kinderen worden minimaal een half uur voor dat ze naar buiten gaan ingesmeerd.
Kinderen worden ingesmeerd als ze naar buiten gaan.
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Verzorgen

BELEID DIERENBEZOEK/AGRARISCHE KINDEROPVANG
Het doel Kinderen kunnen veilig in de buurt van de (huis)dieren op de opvang
verblijven. wordt bereikt door:
Dieren worden alleen toegelaten op het plein in overleg en indien uit de inventarisatie
blijkt dat kinderen niet allergisch zijn. Dit gebeurt altijd onder streng toezicht van een
pedagogisch medewerker.
Als dieren in overleg het plein betreden, blijft een pedagogisch medewerker hierbij en
let erop dat het contact met dieren voorzichtig gebeurt.UitstapjesHierbij kan gedacht
worden aan een boswandeling of een bezoek aan dieren in de omgeving (bijv: bezoek
aan de zorgboerderij de Hooimijt)•Bij bezoek aan dieren moet er steeds voldoende
begeleiding aanwezig zijn.•Kinderen mogen niet in aanwezigheid zijn van dieren
zonder toezicht.•Indien er dieren gevoerd worden is de pedagogisch medewerker er
verantwoordelijk voor dat dit voorzichtig gebeurt.•Kinderboerderijen worden alleen
bezocht na overleg met de ouders.•Kinderen moeten altijd hun handen wassen na
contact te hebben gehad met dieren.
Check resultaten:
Kinderen mogen alleen onder toezicht bij de dieren.
Het doel Kinderen worden niet ziek door contact met dieren. wordt bereikt door:
Medewerkers werken volgens de richtlijnen van het RIVM.
Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang
is te vinden op de website en op de I-pad die de medewerkers dagelijks gebruiken.
Check resultaten:
Kinderen wassen hun handen als ze met dieren in aanraking zijn geweest.
Tijdens uitstapjes leren we kinderen om dieren niet zomaar aan te raken. Mocht dit wel
gebeuren dan laten we kinderen handen wassen.
Kinderen dragen speciale kleren en laarzen tijdens het bezoek aan dieren.
Bij uitstapjes vragen we de ouders om de kinderen gepast te kleden.

Verzorgen

BELEID VERSCHONEN/TOILETGEBRUIK
Het doel Kinderen worden verschoond op een veilige aankleed tafel. wordt
bereikt door:
De commode staat vlak tegen de muur geplaatst en er wordt gebruik gemaakt van een
aankleedkussen.
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De commode is glad afgewerkt; hoeken en randen zijn afgerond.De commode staat
stabiel, ook als deurtjes of laden geopend zijn.De commode is voorzien van een trap
waardoor de kinderen zelf op de commode kunnen klimmen. Deze is voorzien van een
stop. De kinderen maken alleen gebruik van de trap onder begeleiding van de
medewerkers. Het werkblad is in hoogte verstelbaar.De commode voldoet aan de
eisen voor kinderopvang meubilair.
Check resultaten:
Een kind kan zich niet bezeren aan scherpe onderdelen van de aankleedtafel.
De aankleedtafel voldoet aan de wettelijke eisen.
Een kind kan niet van de aankleedtafel vallen.
Een kind kan veilig het trapje op en af, voor en na het verschonen.
Een kind kan tijdens het verschonen niet bij lotions, crème of andere spulletjes.
Deze staan zoveel mogelijk buiten het bereik van de kinderen maar staan wel binnen
bereik van de medewerkers. kinderen zijn tijdens het verschonen nooit alleen en de
medewerkers zijn alert hierop.
Het doel Kinderen worden op veilige en hygiënische wijze en op een schone
tafel verschoond. wordt bereikt door:
Kindercentrum de Rommelpot hanteert de richtlijnen van het RIVM.
Zie onderstaande:Tijdens het verschonen van de luiers kunt u urine of ontlasting op uw
handen krijgen, ook al kunt u dit niet (altijd) zien. In urine en ontlasting kunnen
ziekteverwekkers zitten. Tijdens het verschonen van een kind, kan er urine of
ontlasting op het verschoonkussen komen. Daarom is het nodig om hygiënisch te
werken en het verschoonkussen goed schoon te houden.Voor het hygiënisch werken
tijdens en na het verschonen gelden de volgende normen:HygiënenormenDe
verschoonplaats bevindt zich in de buurt van een kraan met zeep en papieren doekjes
en is gescheiden gescheiden van de voedselbereidingsplek.Verschoon kinderen op
een verschoonkussen van glad en afwasbaar materiaal dat met water en allesreiniger
schoon te maken is.Billendoekjes e.d. zijn niet geschikt om het verschoonkussen
schoon te maken.Vervang het verschoonkussen direct als het beschadigd is.Maak het
verschoonkussen schoon na elke na elke verschoning met een papieren doek en een
mengeling van water en allesreiniger. Ververs dit dagelijks. Gooi de gebruikte luier na
het verschonen direct in de luieremmer.Was handen na elke verschoning.
Check resultaten:
De medewerker wast na elke verschoonbeurt zijn of haar handen.
Medewerkers werken volgens de richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en
Veiligheid. Hiervoor wordt het “Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang” gebruikt
Kinderen worden nooit alleen gelaten op de aankleedtafel
Dit is een algemene afspraak binnen de Rommelpot
De aankleedtafel/verschoonplek wordt met het juiste schoonmaakmiddel schoon
gehouden.
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Medewerkers werken volgens de richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en
Veiligheid. Hiervoor wordt het “Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang” gebruikt
Kinderen kunnen niet bij vuile luiers komen.
We hebben een speciale luieremmer hiervoor.
Het doel Het toilet bezoek/ op een schoon potje gaan gebeurt hygiënisch. wordt
bereikt door:
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Zie onderstaande:
Ook op handen en sanitair kan urine en ontlasting komen na een toiletbezoek. Vuile
handen kunnen ziekteverwekkers op verschillende oppervlakten verspreiden. Denk
hierbij aan de spoelknop, de kraan, de handdoekhouder, de lichtschakelaar of de
deurkruk.HygiënenormenHoudt u zich aan de instructies voor het handen wassen
volgen de richtlijnen van het RIVM.Op de Rommelpot wordt er geen gebruik gemaakt
van potjes.
Check resultaten:
Het toilet wordt na gebruik gecheckt op vieze sporen, en bij vuil met het juiste
schoonmaakmiddel schoongemaakt.
Medewerkers houden zich aan het schoonmaakrooster volgen de richtlijnen van het
RIVM. Tussen tijds zijn ze alert op sporen e.d. Er wordt gebruik gemaakt van een
kleurensysteem voor het schoonmaken. Rood is voor sanitair.
Kinderen wassen na elk toiletbezoek/ op het potje gaan hun handen.
We benoemen regelmatig het rijmpje. Na het plassen, handen wassen! Er hangt een
handelingswijzer in de toiletruimte.

Verzorgen

BELEID TANDEN POETSEN
Het doel Kinderen poetsen hun tandjes op hygiënische wijze. wordt bereikt door:
Wij als kindercentrum kiezen ervoor om de kinderen geen tanden te laten poetsen op
de locatie. We besteden in het dagprogramma wel aandacht aan het tandenpoetsen.
Bij het thema; 'dit ben ik' worden er tandenborstels gebruikt. Deze worden eenmalig
gebruikt waarna ze meegeven worden naar huis.
Check resultaten:

Verzorgen

BELEID MEDISCH HANDELEN
Het doel Medewerkers zijn in staat kinderen een zorgvuldige medische
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behandeling te geven. wordt bereikt door:
Kinderen krijgen soms medicijnen mee die overdag gebruikt worden. Denk aan ‘pufjes’
tegen astma, antibiotica of zetpillen. De beroepskrachten vragen de ouders om
duidelijke informatie over de toediening en de verantwoordelijkheden. Ze houden goed
overleg met de ouders als er iets verandert in het medicijngebruik en leg alle afspraken
vast in Bitcare.
Check resultaten:
Het is bij medewerkers bekend wie bevoegd is bepaalde medicijnen toe te dienen.
De thermometer wordt na gebruik schoon gemaakt met water en zeep en
gedesinfecteerd.
Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM. De Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Hfdst 7.2
Er worden medische dossiers van kinderen bijgehouden.
In bitcare wordt dit bijgehouden.
Een thermometer wordt alleen met een hoesje gebruikt.
Medewerkers kennen de afspraken over het toedienen van medicijnen.
Er zijn duidelijke afspraken over het toedienen van medicijnen.
Wij hanteren de Richtlijnen van het RIVM.Zie: Geneesmiddelenverstrekking en
medisch handelen in de Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en
buitenschoolse opvang
Het doel Tijdens openingsuren is er altijd een volwassene aanwezig die een
geldig en geregistreerd certificaat heeft voor kinder-EHBO. wordt bereikt door:
De medewerkers van de Rommelpot worden jaarlijks geschoold in kinder-EHBO. Een
medewerker die niet geschoold is krijgt de mogelijkheid om het certificaat te behalen
en wordt niet alleen ingeroosterd.
Check resultaten:
Er zijn voldoende medewerkers met een certificaat voor kinderEHBO.
Kennis over kinderEHBO wordt up to date gehouden.

Verzorgen

BELEID OVERDRACHT VAN ZIEKTE KIEMEN
Het doel Kinderen en medewerkers wassen regelmatig goed hun handen. wordt
bereikt door:
De Rommelpot hanteert de richtlijnen van het RIVM. In de ruimtes hangen
handelingswijzers voor het wassen van handen.
Via de handen worden de meeste ziekten verspreid en overgebracht. Het is daarom
belangrijk voor de beroepskrachten én de kinderen om de handen goed schoon te
houden door deze te wassen met water en zeep en goed af te drogen om
ziekteverspreiding te beperken. Voor het handen wassen gelden de volgende normen:
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Was handen vóór: Het bereiden of aanraken van het eten en flesvoeding. Het eten of
helpen bij het eten. Het verzorgen van een wond. Het aanbrengen van crème of zalf.
Was handen na: Het bezoek aan het toilet. Het verschonen van een luier. Het afvegen
van de billen van een kind. Het contact met lichaamsvocht zoals speeksel, braaksel,
ontlasting, wondvocht of bloed. Het verzorgen van een wond. Bij zichtbaar of voelbare
vuile handen. Het hoesten, niezen of het snuiten van de neus (ook bij gebruik van een
zakdoek). Het buitenspelen. Het contact met vuil textiel, afval of de afvalbak. Het
schoonmaken. Het uittrekken van de handschoenen.
Check resultaten:
Er zijn duidelijke regels opgesteld over handen wassen.
Kinderen en medewerkers kennen de regels over handen wassen.
Er zijn duidelijke regels over het dragen van sieraden en nagelverzorging.
Hfdst 3.1
Medewerkers kennen de regels over het dragen van sieraden en nagelverzorging.
Medewerkers volgen de richtlijnen van het RIVM en kunnen deze inzien op de I-pad.
Zeep en papieren handdoekjes zijn aanwezig om handen te kunnen wassen.
Het doel Kinderen en medewerkers niezen of hoesten zo dat verspreiding van
ziekteverwekkers zoveel mogelijk wordt voorkomen. wordt bereikt door:
Er wordt gewerkt met handelingswijzers en de medewerkers leren kinderen hoe ze
moeten niezen en hoesten. Ouders worden erop gewezen door middel van posters.
We hanteren hierbij de richtlijnen van het RIVM.
Door hoesten en niezen, kunnen ziekteverwekkers zich verspreiden via de lucht. Als
een kind deze lucht vervolgens inademt kan hij ziek worden. Door te hoesten of te
niezen in de handen, kunt u of het kind de ziekteverwekkers verder verspreiden via de
handen, bijvoorbeeld bij handen schudden of het aanraken van voorwerpen. Stoffen
zakdoeken of tissues hergebruiken maakt dat u de infectieziekten verder verspreidt of
de kans geeft om deze te laten groeien in de zakdoeken. Een goede hoest- en
nieshygiëne vermindert de verspreiding van de ziekteverwekkers. Houdt u zich tijdens
het hoesten of niezen aan de volgende normen: Hoest of nies in een papieren
zakdoek, of aan de binnenkant van de elleboog, of anders in de mouwen. Gooi
papieren zakdoeken na gebruik meteen weg. Pas een goede handhygiëne toe.
Check resultaten:
Er zijn duidelijke afspraken wat te doen als een kind of medewerker griep heeft of
verkouden is.
Informatieboekje:Wanneer een kind gebracht wordt en toch ziek is, zal de pedagogisch
medewerker met de betreffende ouders in gesprek gaan om ouders ertoe te bewegen
hun kind weer mee naar huis te nemen. Het gaat om het belang van het kind en de
uiteindelijke (opvoedings)verantwoordelijkheid, maar ook om onze
verantwoordelijkheid als organisatie. Wanneer een kind ziek wordt tijdens het verblijf
op het kindercentrum, zal de pedagogisch medewerker de ouders daarvan op de
hoogte stellen. In de meeste gevallen zullen de ouders op grond van het contact hun
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kind zo spoedig mogelijk ophalen. Indien de ouders niet bereikbaar zijn, zal het door
ouders opgegeven noodadres benaderd wordenWij volgen hierbij de richtlijnen van de
GGD. Wanneer er een besmettelijke ziekte in het gezin heerst, horen wij dit graag zo
spoedig mogelijk, zodat we er tijdig op kunnen anticiperen.Het is van belang
dat/ouders een nieuw (mobiel) telefoonnummer doorgeven, zodat ze altijd bereikbaar
zijn bij ziekte of in noodgevallen.Ook voor medewerkers geldt dat zij melden als er
besmetting dreigt.
Kinderen en medewerkers kennen de afspraken wat te doen als een kind of
medewerker griep heeft of verkouden is.
Dit staat vermeld in het informatieboekje.
Kinderen kunnen niet in contact komen met elkaars snot.
Zodra kinderen een vieze neus hebben worden deze schoongemaakt mat een
papieren doekje. Deze wordt weggegooid en de handen worden hierna gewassen.
Het doel Kinderen en medewerkers weten wat ze moeten doen als een kind een
wondje heeft. wordt bereikt door:
Er is altijd een medewerker aanwezig op de locatie die EHBO-voor kinderen
gecertificeerd is.
Check resultaten:
Kinderen en medewerkers kennen de afspraken over hoe te handelen bij een wondje.
Medewerkers hebben een EHBO-scholing gevolgd.
Er zijn duidelijke afspraken hoe te handelen bij een wondje (al dan niet met bloed of
door een bijtincident).
Risico van bijten Als een kind wordt gebeten door een ander kind, en er ontstaat een
wond met zichtbaar bloed, gelden de volgende behandelnormen. Laat het wondje
goed door bloeden. Spoel de wond met water of fysiologisch zout. Desinfecteer de
wond met goedgekeurd wond-desinfectiemiddel met een RVG-nummer. Dek het
wondje af met een pleister. Was de handen met water en zeep. Bel direct daarna een
huisarts of de GGD voor meer informatie over het risico. Vraag aan de leidinggevende
hoe het contact verloopt met de GGD of artsen. Hfdst 7.5 Hygiënerichtlijn voor
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang
Het doel Afval vormt geen risico voor kinderen om ziek van te worden. wordt
bereikt door:
De Rommelpot hanteert de richtlijnen van het RIVM.
Afval kan een bron van ziektekiemen zijn. Bovendien trekt afval ongewenste dieren
aan. Daarom moet de opslag en afvoer van afval aan bepaalde eisen voldoen.
Huishoudelijk afval is het afval dat dagelijks in een instelling wordt geproduceerd, met
uitzondering van grofvuil, bouw- en sloopafval en klein gevaarlijk afval. Denk
bijvoorbeeld aan etensresten, oud papier en
verpakkingsmaterialen.HygiënenormenLeeg afvalemmers minstens één keer per dag.
Sluit de zakken goed en bewaar ze in gesloten rolcontainers. Stal deze containers niet
in een ruimte waar ook schone materialen staan opgeslagen.Verzamel etensresten
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direct na het gebruik van maaltijden in afsluitbare afvalbakken.Houd de opslagplaats
schoon, zodat er geen ratten of andere ongewenste dieren op afkomen. Plaats geen
afval naast afvalcontainers. Houd containers gesloten en zorg dat het afval minimaal
één keer per week en vóórdat een container vol is wordt opgehaald.
Check resultaten:
Medewerkers kennen de afspraken over het gebruik van afvalemmers en
afvalcontainers.
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. De Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.
Kinderen weten wat ze moeten doen met afval.
Kinderen worden geleerd om afval in de juiste bak te deponeren en leren dat de
afvalemmer geen speelgoed is.
Kinderen kunnen niet bij het afval of afvalcontainers.
De grote afvalcontainers zijn buiten geplaatst. Binnen kunnen kinderen bij de afvalbak.
Deze wordt nooit gebruikt voor gevaarlijke stoffen en we leren de kinderen dat ze hier
niet bij mogen komen. Medewerkers zijn hier alert op.
Kinderen kunnen niet bij voedselresten.
Wij leren kinderen dat ze niet bij de afvalbak mogen komen. De bak is voorzien van
een deksel en is voor de allerjongsten niet toegankelijk.
Afvalemmers en afvalcontainers worden afgesloten zodat ongedierte niet bij het afval
kan komen.
Het doel Er wordt gebruik gemaakt van schone doeken (vaatdoekjes, slabbetjes,
spuugdoekjes, washandjes). wordt bereikt door:
•Bij zichtbare verontreiniging, na vuile klusjes en minimaal elk dagdeel wordt een
schone vaatdoek en handdoek gepakt.
•De vaatdoek wordt na gebruik met heet stromend water uitgespoeld. Voor de jonge
kinderen wordt er gebruik gemaakt van een spuugdoekje of een slab.•Ieder kind
gebruikt een schoon spuugdoekje/slab en deze worden meteen na gebruik
opgeruimd.Na het toiletgebruik drogen kinderen hun handen af met wergwerpdoekjes.
Na het eten maken de kinderen hun gezicht en handen schoon met wegwerpdoekjes.
Check resultaten:
Vaatdoekjes worden minimaal ieder dagdeel vervangen.
Er wordt gewerkt met de schoonmaakroosters behorende bij de richtlijnen van het
RIVM.
Elk kind krijgt een eigen slabbetje of washand om zich schoon te maken.
Bij elke maaltijd worden schone slabbetjes gebruikt. Washandjes worden er niet
gebruikt. We maken gebruik van wegwerpdoekjes.
Het doel Kinderen spelen met schoon speelgoed. wordt bereikt door:
De Rommelpot hanteert de schoonmaak roosters opgesteld door het RIVM. Een van
de medewerkers ziet erop toe dat er wordt gewerkt conform het schoonmaakrooster.
Check resultaten:
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Speelgoed en verkleedkleren worden regelmatig gewassen om het schoon te houden.
We maken gebruik van de schoonmaakschema's behorende bij de Hygiënerichtlijn
voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.
Speelgoed en verkleedkleren worden direct gewassen bij zichtbare vervuiling.
Het doel Kinderen kunnen zonder ziek te worden spelen in zwembadjes, als deze
in de zomer worden opgezet. wordt bereikt door:
De Rommelpot hanteert de richtlijnen van het RIVM.
Met warm weer wordt er mogelijk een zwembadje buiten gezet voor een korte periode.
Ook voor zwembadjes is de veiligheid en de hygiëne van het kind enorm belangrijk.
Het water in het zwembadje kan vervuild raken door de urine, ontlasting of speeksel
van kinderen. Het water kan besmet worden met ziekteverwekkers en een kind kan dit
binnen krijgen door het water in te slikken.Voor het beperken van de
infectieverspreiding en hygiëne in een zwembadje gelden de volgende
normen:HygiënenormenControleer of het bad schoon is voordat u dit vult met
water.Vul het bad elke dag met drinkwater.Ververs het water direct zodra het zichtbaar
vervuild is.Gebruik alleen speelgoed wat tegen water kan zoals kunststof of
roestvrijstaal.Maak bad speelgoed schoon na gebruik.Zorg ervoor dat er geen dieren
in het water kunnen komen.Maak het zwembadje schoon na ieder gebruik.
Check resultaten:
Het zwembadje wordt dagelijks leeggemaakt.
Bij ontlasting in het zwembadje, wordt deze direct schoongemaakt.
Vuil wordt direct uit het zwembadje gehaald.
In een zwembadje mag niet worden gedronken.
Het doel Kinderen kunnen zonder ziek te worden in de zandbak spelen. wordt
bereikt door:
De Rommelpot hanteert de richtlijnen van het RIVM.
In de zandbakken kan vuil liggen van etensresten, bladeren, bouwafval, glas of
straatvuil. Etensresten kunnen dieren aantrekken die de zandbak vervuilen met
ontlasting, waarmee de kinderen in aanraking kunnen komen. Wanneer het zand
vervuild is met uitwerpselen van honden en katten kunnen deze uitwerpselen
spoelwormen bevatten. De eitjes van deze wormen kunnen via de ontlasting in het
zand terechtkomen. Als er ontlasting wordt gevonden in de zandbak, is het verversen
van al het zand niet altijd noodzakelijk. Alleen als de uitwerpselen er mogelijk langer
dan drie weken in hebben gelegen (na een vakantieperiode bijvoorbeeld), moet het
zand ververst worden omdat de ontwikkeling van de spoelwormeitjes die in de
ontlasting aanwezig kunnen zijn drie tot vier weken duurt.Voor de hygiëne van het kind
tijdens het spelen in een zandbak gelden de volgende normen:HygiënenormenBedek
de zandbak met een vochtdoorlatende dekking.Controleer het zand op vuil voor het
spelen en maak zo nodig schoon.Schep uitwerpselen van honden en katten met ruim
zand eromheen uit.Verschoon het zand wanneer er uitwerpselen van honden of katten
in liggen, die er mogelijk langer dan drie weken in hebben gelegen.Laat kinderen niet
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eten of drinken in de zandbak.Veeg het zand goed af van de kleding.Was de handen
van de kinderen na het spelen in de zandbak.In de praktijk zien we dat het net van de
zandbak niet altijd geplaatst is. Dit komt doordat het speelplein ook gebruikt wordt
buiten de openingstijden om en kinderen er mee aan de haal gaan.
Check resultaten:
De zandbak wordt regelmatig gecontroleerd op uitwerpselen van honden en katten.
Honden en katten hebben geen toegang tot de zandbak
Het net is verdwenen en moet opnieuw worden aangeschaft.
Het zand wordt verschoond als uitwerpselen van honden of katten in het zand worden
aangetroffen, die er langer dan 3 weken hebben gelegen.
Kinderen mogen niet eten en drinken in de zandbak
Kinderen moeten na het spelen in de zandbak hun handen wassen.
Het doel De kans dat kinderen gestoken of gebeten worden door wespen, bijen
en teken, wordt zo klein mogelijk gemaakt. wordt bereikt door:
De Rommelpot probeert planten die wespen en bijen aantrekken te weren. Buiten
worden er zo goed als geen zoete stoffen genuttigd.
Bij uitstapjes naar het bos zorgen we dat de kinderen passende kleding aanhebben
waarbij teken minder tot geen kans hebben. Indien kinderen geen passende kleding
hebben dan blijven we op de paden.
Check resultaten:
Wespen en bijen worden niet aangetrokken door zoetigheid of bloemen.
Kinderen dragen dichte schoenen en lange broeken, met hun sokken over de broek
wanneer er in struikgewas, hoog gras of heide wordt gespeeld.
Medewerkers weten hoe te handelen bij een steek of beet van een insect.
Medewerkers controleren kinderen wanneer er in struikgewas, hoog gras of heide is
gespeeld.

Sociale Veiligheid

BELEID VEILIGHEID & ONTWIKKELING
Het doel Het kind voelt zich veilig op de opvang wordt bereikt door:
De leidinggevende is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en
Gezondheid en de implementatie daarvan. 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. Dit om continu in gesprek te blijven
over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijze en kunnen we bij
veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij veranderingen in de inrichting,
direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt. Wij maken
hierbij gebruik van de Risicomonitor en het maken van Quikscans.
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Check resultaten:
Kinderen voelen zich in de groep en bij de medewerkers op hun gemak.
Kinderen worden op de opvang niet gepest,
Wij zijn alert op de signalen!
Kinderen zijn niet bang voor een traumatische ervaring door gebeurtenissen buiten de
opvang of uit het nieuws.
We zorgen voor een veilige omgeving door goed om te gaan met de emoties van
kinderen. De medewerkers zijn en worden getraind in de interactievaardigheden en
reageren sensitief responsief op de kinderen.
Het doel Kinderen kunnen de opvang niet zonder toestemming verlaten wordt
bereikt door:
Vermissing van een kind:
Een kind is vermist als:- iemand tegen redelijke verwachting afwezig is uit de voor die
persoon gebruikelijke en veilige omgeving.- er sprake is van een plotselinge en
onverwachte afwezigheid- de verblijfplaats van iemand onbekend is, en als het in
diens belang is, dat die wordt vastgesteld.Genomen maatregelen zijn:- De
medewerkers weten via de Bitcare app, hoeveel kinderen er aanwezig zijn. Mutaties
worden bijgehouden en wanneer een kind niet is gebracht, dan is dit te zien.De kans
dat een kind wegloopt of door een onbekende wordt meegenomen is het grootst
tijdens haal- en brengmomenten.- Medewerkers laten geen onbekenden toe in de
locatie. Een onbekende wordt gevraagd naar de reden van komst en wordt verzocht
om weg te gaan als diegene niet kan aangeven wat de reden van komst is. De komst
van onderhoudsmedewerkers of reparateurs van andere bedrijven etc. wordt altijd
vooraf gemeld door de directie. Bij twijfel wordt er gevraagd naar een legitimatie!Medewerkers letten erop dat de groepsdeur, de buitendeur en het hek bij het
buitenspelen altijd goed dicht zijn. Wanneer een ouder/ verzorger de deur/hek laat
openstaan, wordt hij/zij daar op gewezen.- De medewerkers van de BSO zijn op de
hoogte van de bezigheden van de kinderen. Als kinderen naar buiten gaan om te
spelen of andere activiteiten uit het zicht van de medewerker gaat doen, wordt dit
doorgegeven bij de pedagogisch medewerker.- Medewerkers houden zoveel mogelijk
toezicht op de kinderen en zorgen ervoor dat ze niet onnodig van de groep lopen.Medewerkers overleggen zo nodig dat een collega toezicht houdt.- In locaties waar de
buitenspeelplaats afgesloten is mogen oudste peuters alleen buiten spelen (maximaal
4 peuters). Medewerkers dienen er dan voor te zorgen dat het hek gesloten is en dat
er geregeld toezicht is.- Voor BSO kinderen die alleen buiten spelen wordt er per
situatie en individu gekeken welk aantal kinderen verantwoord is. Als BSO kinderen op
een buitenspeelplaats spelen die niet afgesloten is, tekenen ouders een verklaring
voor akkoord.Wanneer de medewerker ontdekt dat er tijdens de opvanguren een kind
uit de groep mist worden een aantal dingen gedaan om het kind op te sporen. Dit
betreft niet alleen het zelf zoeken naar het vermiste kind, maar ook het verzamelen
van informatie over het kind en over de omstandigheden van de vermissing.- De
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medewerker meldt bij een collega dat er een kind mist en draagt draag evt. de zorg
van de andere kinderen over.- De medewerker gaat na wanneer ze het kind voor het
laatst heeft gezien? Wat was het kind aan het doen? Waar zou het mis kunnen zijn
gegaan?- De medewerker bekijk eerst goed alle ruimtes van het kindercentrum. Roept
ondertussen het kind. Kijkt ook op plaatsen waar kinderen zich kunnen verbergen. Het
kan voorkomen dat een kind zich verstopt en dan in slaap valt.- De medewerker
schakelt meerdere collega’s in om te helpen zoeken en vraagt een collega die niet aan
het zoeken is de leidinggevende op de hoogte te brengen.- De leidinggevende neemt
contact op met de ouders, indien het kind niet binnen 30 minuten wordt gevonden.- Als
het kind niet in het gebouw te vinden is, wordt er buiten gezocht. Er wordt een foto
meegenomen van het kind en een telefoon zodat je bereikbaar bent. De medewerkers
kijkt eerst op de plekken waar het kind gevaar zou kunnen oplopen (water, putten,
verkeerswegen, parkeerplaatsen etc.).- Na 1 uur zoeken wordt de politie gebeld.
politie: 0900 – 8844.- De medewerkers noteert de naam van de politiefunctionaris die
geholpen heeft aan de telefoon en, zodra dat bekend is, de naam van de
politiefunctionaris die als contactpersoon aangewezen is.- Als het vermiste kind terecht
is: wordt de politie als deze ingeschakeld is geïnformeerd en alle andere betrokkenen
die weten dat het kind vermist is.Tot slot gaat het kindercentrum gezamenlijk na wat de
reden voor de vermissing was, zodat een herhaling voorkomen kan worden.Als een
kind niet aankomt op de opvang en niet is afgemeld bij de Rommelpot wordt er
navraag gedaan bij de ouders/verzorger of voor de BSO kinderen eventueel ook bij de
school. Voor BSO kinderen geldt dat ouders een verklaring moeten tekenen als ze:Zelfstandig van- en naar school mogen gaan- Zelfstandig vanuit de BSO naar huis
mogen gaan- Zelfstandig vanuit de BSO naar derden mogen gaan.Bij twijfel wordt
altijd de ouders gebeld!
Check resultaten:
Er zijn duidelijke afspraken over het voorkomen dat kinderen zonder toestemming de
opvang verlaten.
Medewerkers kennen de afspraken over het voorkomen dat kinderen zonder
toestemming de opvang verlaten.
Een kind kan niet ongemerkt weglopen van de opvang.
Het doel Het kind heeft op de opvang alle mogelijkheden om zich goed te
kunnen ontwikkelen wordt bereikt door:
De Rommelpot heeft in het beleidsplan uitgebreid beschreven hoe er vorm wordt
gegeven aan de ontwikkeling van kinderen. Hierbij worden de wettelijke pedagogisch
doelen van Riksen Walraven nagestreefd. Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar wordt er
gebruik gemaakt van het VVE programma Uk&Puk. De medewerkers zijn getraind of
worden getraind voor deze methode.
Voor de BSO wordt er gebruik gemaakt van samenspel op de BSO
Check resultaten:
Voor medewerkers is bekend welke kinderen gedrags- of psychische problemen
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hebben.
Bijzonderheden worden gerapporteerd en besproken tijden de teamvergaderingen.
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.

Sociale Veiligheid

BELEID KINDERMISHANDELING EN ONGEWENST GEDRAG
Het doel Op de opvang is geen sprake van kindermishandeling door
medewerkers. wordt bereikt door:
Binnen ons kindercentrum dragen we zorg voor een open en professioneel
werkklimaat, zodat de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo
laag mogelijk is. Dit betekent ook, dat we regelmatig tijdens bijeenkomsten oefenen
met het geven en ontvangen van feedback. Ook bij het coachen van de medewerkers
komt het geven en ontvangen van feedback aan de orde.
Wij hanteren een strenge werving- en selectieprocedure, waarin wij zowel referenties
opvragen als ook goed naar ons onderbuik gevoel luisteren. Ook worden de
sollicitanten door meerdere medewerkers (zowel management als pedagogisch
medewerkers) gesproken en draaien zij kort onder begeleiding op de groep mee. In de
eerste weken zal een nieuwe kracht nooit alleen op de groep staan.Genomen
maatregelen zijn:oAlle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG
verklaring).oWe werken met het zogenaamde vierogenprincipe.
Check resultaten:
Alle medewerkers hebben een VOG verklaring.
Medewerkers mogen niet starten zonder deze verklaring.
Er is vier-ogen beleid.
Medewerkers kennen het vier-ogen beleid.
Medewerkers worden op de hoogte gebracht door middel van de risicomonitor en het
wordt besproken tijdens teamvergaderingen.
Het vier-ogen beleid wordt goed nageleefd.
Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogen beleid niet goed
wordt nageleefd.
Er is een achterwachtregeling.
Het doel Op de opvang wordt grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen
onderling direct aangepakt. wordt bereikt door:
De medewerkers zijn op de hoogte van de pedagogische doelen. Hierbij staat het
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veilig voelen voorop. Om de pedagogische doelen te bereiken werken de
medewerkers met de 6 interactievaardigheden. Medewerkers worden hierin geschoold
en gecoacht.
Check resultaten:
Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander
kind mishandeld op de opvang.
Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een
ander kind mishandeld op de opvang.
Met kinderen wordt grensoverschrijdend gedrag besproken.
Het doel Medewerkers zijn in staat kindermishandeling in huiselijke kring te
signaleren en het aan te pakken. wordt bereikt door:
Kindercentrum de Rommelpot werkt met de meldcode en de medewerkers zijn
geschoold in het omgaan met de meldcode en het daarbij behorende stappenplan. Het
stappenplan hangt in toiletvoorzieningen van de medewerkers.
Check resultaten:
Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed.
Er wordt gewerkt met de meldcode. De medewerkers zijn hierin geschoold.
Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed.
Medewerkers zijn geschoold tav de meldcode
Het doel Op de opvang is een vier-ogenbeleid voor de kinderdagopvang. wordt
bereikt door:
De dagopvang op onze locatie is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker,
pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene zijn of
haar werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan
worden door een andere volwassene.
Genomen maatregelen zijn:oEr wordt ingeroosterd volgens de rekentool van de
branchevereninging kinderopvang. Bij ziekte of vakantie wordt een andere
pedagogisch medewerker (vaste flexibele kracht) ingezet.oDe aanwezige stagiaires
worden zo over de groepen en de dagen verdeeld, dat er zoveel mogelijk dagen een
stagiaire aanwezig is.oIn de ochtend en in de avond staat de pedagogisch
medewerker soms alleen op de groep. Dit is echter de periode waarop er voortdurend
ouders binnenkomen om hun kinderen te brengen of te halen. oPedagogisch
medewerkers maken nooit alleen uitstapjes naar verlaten plaatsen. Bij de Rommelpot
komt het voor dat een leidster alleen werkzaam is binnen het gebouw. Voor deze
dagdelen hebben we camera’s, die op afstand bediend en bekeken kunnen worden.
De beelden worden live bekeken door de leidinggevende of andere aangewezen
werknemers van de rommelpot. Hier worden dan duidelijke afspraken over gemaakt en
deze worden genoteerd.Transparantie van het gebouwOns gebouw en de ruimte zijn
zeer transparant opgezet. De Ruimte heeft ramen naar buiten en in de deur naar de
toiletruimte toe. De verschoonruimte en slaapkamer zijn inzichtelijk vanuit de groep.Op
het moment dat een kind op een slaapkamer naar bed wordt gebracht en in bed ligt
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kunnen we gebruik maken van de camerabeelden, die via de Ipad zichtbaar is.
Check resultaten:
Er is een vier-ogen beleid.
Alle medewerkers van het KDV zijn bekend met het vier-ogen beleid.
Ze zijn op de hoogte via de risicomonitor en het wordt besproken op de
teamvergaderingen.
De naleving van het vier-ogen beleid wordt regelmatig besproken.
Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogen beleid niet goed
wordt nageleefd.
Het doel Er is een achterwachtregeling opgesteld. wordt bereikt door:
Als er maar één medewerker aanwezig kan zijn en er geen andere volwassene op de
locatie is, moet de achterwachtregeling worden toegepast. Dit betekent dat in geval
van calamiteiten een achterwacht beschikbaar is die binnen vijftien minuten aanwezig
kan zijn op de opvanglocatie. De (actieve) achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens
de opvangtijden.
De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht: Maaike de Groot
0611171489Jeanet Platje 0628106860Nicole Scherpen 0627456766
Check resultaten:
Er is een achterwacht regeling opgesteld.
De achterwachtregeling wordt minimaal 1x per jaar geëvalueerd.

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:
Wij werken met bitcare. Op de Bitcare app is ook belangrijke informatie over het kind
direct in te zien in het kind-dossier. Hierbij gaat het om onder andere contactgegevens
van de ouders, medische informatie en eventuele allergieën van een kind. Ook is
eenvoudig aan verschillende symbolen te zien of het kind ziek is, jarig is, verlof heeft,
een allergie heeft of dat er medicatie toegediend moet worden. Dagritme, een
medicijnverklaring en tekeningen kunnen eenvoudig als document worden toegevoegd
aan het dossier van het kind.
Ook wordt de IPad door middel van een dagboek gebruikt als overdracht voor de
dagelijkse activiteiten. Deze overdracht wordt gezien als een communicatiemiddel voor
de pedagogisch medewerkers en inval pedagogisch medewerkers op de Rommelpot.
In dit dagboek worden alle belangrijke dingen aan elkaar doorgegeven. Aan het begin
van de werkdag, kijken de medewerkers op de IPad, zodat zij voldoende op de hoogte
zijn.
Check resultaten:
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Er zijn duidelijke afspraken met ouders over het halen en brengen van hun kind(eren).
Ouders kennen het haal/breng beleid.
Er zijn duidelijke afspraken met medewerkers over het haal/breng beleid.
Medewerkers kennen de gemaakte afspraken over het haal/breng beleid.
Via Bitcare
Betrokken medewerkers zijn bekend met de individueel gemaakte afspraken tussen
medewerkers en ouders.
Via Bitcare
Het doel De overdracht van verantwoording en bijzonderheden van medewerker
van/naar school of ouder na uitstapjes is goed geregeld wordt bereikt door:
Ook hierbij maken we gebruik van bitcare voor de presentie en we hanteren het
uitstapjes en vervoers protocol.
Check resultaten:
Er zijn duidelijke afspraken met medewerkers over de overdracht van
verantwoordelijkheden en bijzonderheden naar de ouder toe, bij het halen en brengen
van kinderen of na uitstapjes.
zie protocol uitstapjes en vervoer
Medewerkers weten welke informatie minimaal moet worden doorgegeven aan de
ouder.
We hanteren het protocol uitstapjes en vervoer
Het doel Het halen naar en brengen van kinderen van school of uitstapjes is
goed geregeld. wordt bereikt door:
Bij uitstapjes en het brengen en halen van kinderen gaat altijd de i-pad mee waar de
app bitcare op staat geïnstalleerd met alle gegevens en alle kinderen die aanwezig
zijn.
Check resultaten:
Er zijn duidelijke afspraken met medewerkers over het brengen naar en halen van
kinderen van school of uitstapjes.
Medewerkers kennen de gemaakte afspraken over het brengen naar en halen van
kinderen van school of uitstapjes.
protocol uitstapjes en vervoer
Medewerkers en kinderen maken gebruik van de veiligheidsvoorzieningen voor
vervoer met auto, bus of andere vervoersmiddelen.
protocol uitstapjes en vervoer
Er is beleid als een kind zoek raakt of is vergeten van school te halen?
Protocol vermissing kind
Medewerkers kennen het beleid wat te doen als een kind zoek raakt of is vergeten van
school te halen.
Protocol vermissing kind
Medewerkers kennen het beleid wat te doen als een ongeluk gebeurt waar een kind of
medewerker bij betrokken is.
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Er is beleid voor als onderweg een ongeluk gebeurt waar een kind of medewerker bij
betrokken is.

Veilig en gezond gebouw en omgeving

BELEID VEILIG GEBOUW
Het doel Deuren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door:
Alle deuren zijn voorzien van vingerstrips en de klinken zitten verhoogd zodat jongere
kinderen niet zelf de deuren kunnen openen.
Check resultaten:
Kinderen kunnen niet hun vingers tussen de deur krijgen.
Het doel Ramen (binnen én buiten) zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen.
wordt bereikt door:
Ramen waar kinderen eventueel doorheen zouden kunnen vallen zijn voorzien van
veiligheidsglas.
Check resultaten:
Een kind kan niet via een bed of stoel door het open raam naar buiten vallen.
Ramen hebben veiligheidsglas.
Ramen of ander glas zijn goed zichtbaar.
Het doel Muren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door:
Wij zorgen dat de muren glad zijn en brengen niets aan dat gevaar kan opleveren voor
kinderen.
Check resultaten:
De muren zijn glad afgewerkt.
Het doel Radiatoren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door:
Aan de Buiskoolstraat wordt er gebruik gemaakt van vloerverwarming met uitzondering
van het kantoor. Deze ruimte wordt niet gebruikt door kinderen. Indien kinderen hier
binnen zijn is het altijd onder toezicht en levert de verwarming geen gevaar op. Aan de
Emmerhoutstraat zijn de verwarmingen afgeschermd door middel van een ombouw.
Check resultaten:
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 hoog geplaatst of voorzien van een beveiliging. Er bevinden zich
geen elektriciteitskabels met uitzondering van het digibord. Deze zijn voorzien van een
veiligheidskabel en de medewerkers zijn alert hierop.
Check resultaten:
In het gebouw zijn geen kapotte snoeren of stopcontacten.
Een kind kan niets in het stopcontact steken (vinger of voorwerp).
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Er worden kinderveilige verlengsnoeren of haspels gebruikt.
Het doel De trap is veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door:
In de ruimten aan de Buiskoolstraat is geen trap. Wel is er een trap in de ruimte (hal)
van de school. De jongere kinderen mogen niet zonder toezicht in de hal. De kinderen
in de basisschoolleeftijd worden geleerd dat de trap niet gebruikt mag worden door
kinderen zonder toestemming van een van de leerkrachten of de medewerkers. Boven
is een personeelsruimte en deze wordt niet gebruikt voor het opvangen van kinderen.
De BSO ruimte aan de Emmerhoutstraat is voorzien van twee trappen. Kinderen
worden geleerd om voorzichtig op de trap te lopen en te wachten op elkaar.
Check resultaten:
De trap vertoont geen gebreken.
De traptreden zijn stroef.
Een kind kan niet bekneld raken tussen de spijlen van de balustrade of open traptrede.
De balustrade is niet overklimbaar.
Kinderen en medewerkers kunnen zich goed vast houden aan de leuning.
Het doel De vloer is veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door:
De vloeren van de Rommelpot zijn gladde vloeren. bij de deuren zijn matten geplaatst
en deze liggen vast. Bij de deur aan de Emmerhoutstraat ligt een losse mat. Deze mat
is zwaar en krult niet om. Kinderen spelen regelmatig op de vloer en dit houdt in dat er
en risico is om te vallen over speelgoed. De kinderen worden daarom geleerd om op
vaste plekken te spelen. Ook wordt er gedurende de dag regelmatig opgeruimd om het
overzichtelijk te houden. Medewerkers zijn er alert op dat er tijdens het spelen geen
gevaarlijke situaties ontstaan. Indien nodig vragen zij kinderen op te ruimen of ze doen
dit zelf.
Check resultaten:
De vloer is voldoende stroef en leidt niet tot uitglijden.
Natte plekken op de vloer worden direct droog gemaakt.
Opstapjes, oneffenheden of drempels zijn duidelijk zichtbaar.
De toiletvloer is goed schoon te maken.
De toiletvloer wordt schoongemaakt met een juist schoonmaakmiddel.

Veilig en gezond gebouw en omgeving

BELEID GEZOND BINNENMILIEU
Het doel Ruimtes zijn aangenaam om in te verblijven. wordt bereikt door:
Ventileren
In de leefruimte aan de Buiskoolstraat wordt er gebruik gemaakt van een systeem die
de klimaatbeheersing volledig verzorgd. Aan de Emmerhoutstraat is regelbare
verwarming aanwezig (thermostaatkraan) en maken we gebruik van een CO2 meter.
In de slaapruimte hangt een thermometer om de temperatuur te controleren of de
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verwarming is standaard uitgeschakeld. De temperatuur in de verblijfsruimte wordt
ingesteld op 20 graden en het ventilatiegedrag wordt aangepast zodra de temperatuur
oploopt. In alle ruimten wordt dagelijks geventileerd: bij de start van de dag,
tussendoor als kinderen slapen of buiten spelen en op ieder ander moment dat het
klimaat daarom vraagt.•Ramen en roosters, die zich meer dan 1.80 meter boven de
vloer bevinden worden zoveel mogelijk geopend. •Ventilatieroosters worden vrij
gehouden. •In ruimtes met kinderen wordt geen wasbenzine, terpentine,
verfafbijtmiddelen of andere chemische oplosmiddelen gebruikt. In de slaapruimte
(unit) wordt gedurende de nacht geventileerd. Dit is in de leefruimte niet mogelijk i.v.m.
gevaar voor inbraak. Vochtigheid in de ruimte wordt in de gaten gehouden, bij twijfel
(bijv. droge mond of hoofdpijn) wordt de vochtigheidsmeter gebruikt om vochtigheid
vast te stellen en zo mogelijk maatregelen te treffen. In de winter wordt er
gecontroleerd of de luchtvochtigheid niet langdurig boven de 60 procent uitkomt. •Er
wordt extra geventileerd: •Tijdens bewegingsspelletjes. •Tijdens het gebruik van
stofzuiger/droge wisser.•Tijdens het opmaken van bedden en het opvouwen van
wasgoed. •Na verfwerkzaamheden wordt gelucht, totdat de verflucht verdwenen is. In
leef- en speelruimten is 20 °C ideaal. De temperatuur mag er niet lager zijn dan 17 °C
en idealiter in de zomer niet hoger dan 27 °C. In de slaapruimte is 18 °C optimaal. Let
erop dat de temperatuur niet lager is dan 15 °C, want dan vormt zich condensatie. Bij
condensatie trekt de vochtigheid in het materiaal zoals in matrassen. Dat bevordert de
groei van schimmels. Vermijd temperatuurschommelingen van meer dan 5 °C in de
opvangruimten. Die zorgen ook voor condensatie. Om te weten hoe de luchtkwaliteit
gesteld is binnen de Rommelpot wordt er gebruik gemaakt van een CO2 meter. De
standen worden bijgehouden in een logboek.Het monitoren van de luchtkwaliteit met
een CO2 meter heeft als doel om tot bewustwording en gedragsverandering te komen.
De meting stelt de pedagogisch medewerkers in staat om tijdig maatregelen te nemen
om te voorkomen dat de CO2-concentratie te ver oploopt. Meestal volstaat het openen
van ventilatieroosters en ramen. In een enkel geval zullen extra maatregelen nodig zijn
om de ventilatiecapaciteit te vergroten.
Check resultaten:
Ruimtes zijn behaaglijk. Niet te koud of te warm.
Ruimtes ruiken niet bedompt of muf.
Ruimtes worden geregelmatig geventileerd.
Het mechanische ventilatie systeem wordt regelmatig schoongemaakt.
Het doel De ruimtes zijn schoon. wordt bereikt door:
Op de Rommelpot wordt er gewerkt met schoonmaakrooster volgens de
hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.
Dit schoonmaakrooster geldt voor alle ruimten behalve de gymzaal in het dorpshuis.
Deze wordt schoongemaakt door het dorpshuis. Is de vloer van de gymzaal zichtbaar
verontreinigd wordt dit gemeld bij beheer of door ons schoongemaakt.
•Zichtbaar verontreinigde ruimtes worden direct schoongemaakt. •Het meubilair is van
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dien aard dat een efficiënte schoonmaak mogelijk is.•De vloer en het meubilair (dat
dagelijks wordt gebruikt) wordt dagelijks gereinigd.•Hoger gelegen oppervlakken
worden wekelijks gereinigd.•Verticale oppervlakken worden maandelijks
gereinigd.•Ventilatieroosters worden maandelijks schoongemaakt.•Knutselwerken en
dergelijke die niet worden gereinigd, worden na een maand verwijderd.
Check resultaten:
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.
Er zijn tijdens het schoonmaken geen kinderen aanwezig.
Schoonmaakmaterialen worden buiten bereik van kinderen opgeborgen.
Ruimtes worden volgens een schoonmaak schema schoon gemaakt.
In de ruimtes staan makkelijk schoon te houden meubels.
Er wordt niet schoongemaakt met chloor of Dettol, maar met een allesreiniger.
Het doel De ruimtes zijn zoveel mogelijk vrij van allergenen. wordt bereikt door:
Tijdens activiteiten komt er meer stof in de lucht. Dit stof kan allerlei dingen bevatten,
waaronder allergenen. Het inademen van stof kan bijvoorbeeld astma verergeren. Het
is belangrijk om overal goed schoon te maken en stof te wissen. Hiervoor hanteren wij
de volgende adviezen:
Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse
opvang – mei 2016 Plaats gemakkelijk schoon te maken meubels (bijvoorbeeld dichte
kasten, zonder poten of juist op hoge poten). Maak en houd u aan het
schoonmaakschema. Stofzuigen, vegen of droog wissen als er geen kinderen zijn.
Lucht de ruimte tijdens het stofzuigen of droogwissen. Allergenen zijn stoffen die voor
een allergische reactie zorgen zoals astma of allergisch eczeem. Kinderen zijn vaak
gevoelig voor allergenen afkomstig van huisstofmijten, huisdieren, andere dieren,
parfum, bomen of planten. Stofzuigen haalt wel een deel van de allergenen weg, maar
niet alles. Voor het verwijderen en verminderen van allergenen gelden de volgende
adviezen: Gebruik geen schoonmaakmiddelen met een sterke of prikkelende geur in
de buurt van kinderen. Gewoon afwasmiddel of allesreiniger kunt u wel gebruiken.
Gebruik geen luchtverfrissers of schoonmaakspray’s in de buurt van kinderen. Zorg
voor wasbare knuffels en textiel. Was hoezen, kussens, dekens en lakens op 60ºC, of
op een temperatuur van 40°C tot 60°C én droog in de droogtrommel (minimale stand
kast droog) of strijk (minimale stand medium=2 stippen) het textiel. Plaats geen
bloemen met sterke geur. Plaats geen planten met harige bladeren. Veeg elke week
de stof van plantenbladeren. Maak de plantenbakken, potten en schotels elk jaar
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schoon.
Check resultaten:
In ruimtes zijn geen planten, textiel of stofferingen aanwezig die veel allergenen
(kunnen) bevatten.
In de buurt van kinderen worden schoonmaakmiddelen gebruikt die geen een 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:
In veel soorten verf(verwijderaars), lijm en spuitbussen zitten oplosmiddelen (vluchtige
organische stoffen) die tijdens het gebruik verdampen. Deze stoffen kunnen o.a.
irritatie van de slijmvliezen, hoofdpijn en vermoeidheid veroorzaken. Spuitbussen
verspreiden een nevel die gemakkelijk ingeademd kan worden en die vaak slecht is
voor de gezondheid. Voor het voorkomen van giftige dampen door oplosmiddelen
gelden de volgende adviezen:
Gebruik voor knutselen verf en lijm op waterbasis. Ventileer tijdens en na het gebruik
van knutselverf of -lijm of extra.
Check resultaten:
Tijdens het knutselen wordt lijm en verf zonder oplosmiddelen gebruikt.
Het doel De ruimtes zijn vrij van schadelijke stoffen. wordt bereikt door:
Gebruik geen producten met oplosmiddelen en andere chemische producten in het
bijzijn van kinderen. Schilder geen voorwerpen of delen van het gebouw in het bijzijn
van kinderen. Na het gebruik van verf de ruimte luchten totdat de geur helemaal is
verdwenen. Daarna gedurende enkele weken extra blijven luchten, ook bij verf op
waterbasis.
Check resultaten:
Medewerkers weten of en zo ja waar gevaarlijke stoffen in het gebouw aanwezig zijn.
Schadelijke stoffen worden op een veilige plek buiten bereik van kinderen opgeslagen.
Er is geen asbest aanwezig in het gebouw.
In het gebouw zijn CO of rookmelders aanwezig.
Verbrandingsproducten als rook kunnen niet in een ruimte vrijkomen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van kwikthermometers.
Geiser, gaskachels of andere installaties jaarlijks worden gecontroleerd.
Via de ventilatievoorziening kunnen geen schadelijke stoffen binnen komen.

Veilig en gezond gebouw en omgeving

BELEID INRICHTING BUITENRUIMTEN
Het doel De speelplaats is vrij van vuil en gevaarlijke planten. wordt bereikt
door:

37

Voordat wij buiten gaan spelen controleren we het plein op vuil.
Voor bomen en planten in de omgeving gelden de volgende adviezen en deze
hanteren wij op de Rommelpot: Voorkom dat er giftige planten in ruimten en op de
buitenruimte aanwezig zijn. Let op bij het plaatsen van nieuwe bomen en planten dat
deze geen stuifmeel afgeven. Mensen kunnen hier allergisch voor zijn. Met name van
de berk is bekend dat deze aanleiding kan geven tot allergische klachten. Ook eiken,
naaldbomen en onkruid kunnen veel stuifmeel afgeven. Laat berenklauw bij het
speelterrein verwijderen. Meld Ambrosia via de site
http://www.natuurkalender.nl/toepassingen/hooikoorts/ambrosia_invoer.asp. Draag
volledig dekkende kleding en handschoenen bij het verwijderen van Ambrosia. Draag
bij verwijdering tijdens het bloeiseizoen ook een mondkapje en veiligheidsbril.
Check resultaten:
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.
Honden en katten kunnen niet poepen in de zandbak.
Op het plein aan de Emmerhoutstraat staat een zandbak. Het net van de zandbak
wordt buiten onze openingstijden soms weggehaald door derden.
Het doel De omheining rond de opvang beschermt kinderen tegen risico's buiten
de opvang. wordt bereikt door:
Op de Rommelpot zijn er diverse buitenspeelruimtes. Aan de Buiskoolstraat zit aan de
ruimte een eigen speelruimte voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze ruimte is
omheind en is voorzien van een hek met een veilige kindersluiting. Het hek gaat 's
nachts op slot maar tijdens openingstijden is deze niet op slot omdat deze door de
medewerkers geopend moet kunnen worden in geval van een ontruiming. Hetzelfde
geldt voor het plein aan de Emmerhoutstraat. Buiten deze pleinen om wordt er ook
gebruik gemaakt van het schoolplein en van het multifunctionele speelveld. De laatste
is niet volledig omheind en wordt vooral gebruikt door de kinderen van de BSO.
Ouders moeten toestemming geven om kinderen daar ook incidenteel en met
inschatting van de medewerkers zonder toezicht te laten spelen.
Check resultaten:
Een kind kan niet ongezien buiten de omheining komen.
Een kind kan tijdens het spelen niet per ongeluk de straat op rennen (omdat het
bijvoorbeeld achter een bal aan rent).
Het plein aangesloten aan de Buiskoolstraat en aan de Emmerhoutstraat is omheind
en heeft kindveilige sluitingen. Het multifunctionele speelterrein waar voornamelijk
kinderen van de BSO spelen heeft afgesloten omheining. Wel is er een haag en een
hek geplaatst waardoor het risico een stuk kleiner is. Ook voetballen de kinderen
vooral op het daarvoor bestemde speelveld en deze is ook omheind.
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Kinderen of ouders kunnen niet tegen elkaar of ouders opbotsen die net aankomen op
de opvang.
De hal aan de Buiskoolstraat is erg ruim. De hal aan de Emmerhoutstaat daarentegen
is een stuk kleiner. Beiden ruimten zijn zo ingericht dat ouders niet tegen elkaar aan
hoeven te botsen.
Een kind kan niet over het hoofd wordt gezien door een landbouwvoertuig of
vrachtwagen.
Kinderen mogen niet op de weg spelen en zodra er werkzaamheden zullen
plaatsvinden op het speelterrein mogen de kinderen daar niet spelen.
Het doel De spelactiviteiten zijn zo gepositioneerd dat kinderen vrij kunnen
spelen. wordt bereikt door:
De pleinen van de Rommelpot zijn voorzien van veilige speeltoestellen en voldoen aan
de eisen ten aanzien van de ruimte er omheen. Ze speeltoestellen vallen onder de
verantwoording van de gemeente.
Check resultaten:
Op de speelplaats staan geen obstakels waar kinderen in hun spel tegen aan kunnen
botsen (bijvoorbeeld straatmeubilair, een paaltje, speeltoestel, afvalbak).
De obstakels zijn zo geplaatst dat hier rekening mee is gehouden. De speeltoestellen
zijn geplaatst volgens de wettelijke eisen.
Bij de ingang zijn geen spelactiviteiten gesitueerd waardoor kinderen en ouders tegen
elkaar op botsen.
De pleinen zijn ruim waardoor er ook genoeg ruimte is tussen de activiteiten.
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).
Jonge en oudere kinderen spelen apart van elkaar.
Het doel Het terrein van de buitenruimte levert geen struikelgevaar op. wordt
bereikt door:
Indien er opstapjes aanwezig zijn, zijn deze zo gemaakt dat het spel verrijkt kan
worden.
Check resultaten:
Er zijn geen oneffenheden op het speelplein waar over gestruikeld kan worden als
gevolg van slechte verlichting.
Er zijn geen opstapjes, stoeprandjes, muurtjes, fietsenrek of zandbakrand waar over
gestruikeld kan worden doordat ze slecht opvallen/ zichtbaar zijn.
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.

Veilig en gezond gebouw en omgeving
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BELEID INRICHTING BINNENRUIMTEN
Het doel Ruimtes zijn zo ingericht dat de kans op struikelen of botsen zo klein
mogelijk is. wordt bereikt door:
De ruimtes van de Rommelpot zijn zo ingericht dat er genoeg ruimte is om te lopen en
te spelen. Er zijn vaste plekken waar er met speelgoed op de vloer kan worden
gespeeld. Kinderen of medewerkers zorgen dat het speelgoed niet overal ligt.
Check resultaten:
Kinderen kunnen zich niet bezeren aan kapstokhaken.
Meubels en spullen staan dusdanig opgesteld dat er brede looproutes zijn.
Er liggen geen losse kabels of snoeren op de grond.
Vloer- en trapbedekking kan niet makkelijk verschuiven, omkrullen of oprollen.
Het doel Giftige producten of stoffen staan buiten bereik van kinderen. wordt
bereikt door:
Er zijn vaste plaatsen voor gevaarlijke producten of stoffen en staan nooit op
kinderhoogte.
Check resultaten:
Er staan geen giftige producten of stoffen in ruimtes opgeslagen.
Het doel Kleine kinderen kunnen spelen in een veilige box. wordt bereikt door:
De box op de Rommelpot is gecertificeerd en is speciaal ontworpen voor het gebruik in
de kinderopvang. In de hoge box wordt geen speelgoed gelegd waar kinderen op
kunnen klimmen waardoor ze er uit kunnen klimmen.
Check resultaten:
De box voldoet aan de wettelijke eisen.
Het doel Apparaten, meubilair en decoratie zijn veilig zodat letsel wordt
voorkomen. wordt bereikt door:
De ruimtes van de Rommelpot zijn zo ingericht dat kinderen zich veilig door de ruimtes
kunnen verplaatsen. Aan de buiskoolstraat is er vloerverwarming en de verwarming
aan de Emmerhoutstraat is voorzien van een ombouw. De kasten zijn bijna allen
gecertificeerd en staan stabiel. Aan de buiskoolstraat staat 1 kast die niet vast zit aan
de wand. We leren kinderen dat ze niet in de kast mogen klimmen.
Check resultaten:
Als een kind in een (stelling)kast klimt, kan deze niet omvallen.
Er is een kast in de ruimte van aan de Buiskoolstraat die niet vast staat. Kinderen
wordt geleerd om niet in deze kast te klimmen.
Een kind kan niet in de wasdroger of wasmachine klimmen.
Ruimte is afgesloten.
Een kind kan zich niet branden aan de Cv-ketel en/of leidingen.
Snoeren hangen niet over randen heen, waardoor het kan vallen als een kind hier aan
trekt.
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Veilig ontdekken

BELEID SPEELMATERIAAL
Het doel Aangeboden speelmateriaal is veilig. wordt bereikt door:
Speelgoed
Kapot speelgoed is gevaarlijk voor kinderen. Het is daarom belangrijk om speelgoed
dat kapot gaat (en dat niet meer te repareren is) direct te verwijderen. Kinderen
kunnen zich anders bezeren aan scherpe onderdelen. Om de veiligheid van de
kinderen te vergroten, hanteert Kindercentrum "De Rommelpot" de volgende regels
ten aanzien van speelgoed.•Speelgoed wordt maandelijks visueel gecontroleerd op
beschadigingen.•Kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen wordt direct
weggegooid.•Speelgoed met kleine onderdelen wordt opgeruimd in een afgesloten
kast/doos.•Alle speelgoed wordt na gebruik opgeruimd.•Zwaar speelgoed wordt niet
hoog weggezet.•Pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat speelgoed met
onderdelen kleiner dan 3,5 cm niet beschikbaar zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar.
De groten kunnen bijvoorbeeld aan de tafel spelen, zodat de kleintjes er niet bij
kunnen.•Grotere kinderen wordt geleerd om klein speelgoed op te ruimen als kleine
kinderen in de buurt zijn. •Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer zijn
dan 22 cm.•Pedagogisch medewerkers controleren of stiksels van speelgoedbeesten
niet los laat.•Met speelgoed wordt niet gegooid. Dit geldt ook voor andere
materialen.•Ballen zijn binnen niet toegestaan. Alleen hele zacht ballen voor de baby's.
•Speelgoed dat niet in de mond wordt genomen, wordt maandelijks gereinigd.
•Speelgoed dat in de mond genomen wordt, wordt dagelijks gereinigd. •Speelgoed dat
zichtbaar verontreinigd is wordt direct gereinigd. •Speelgoed mag niet worden
meegenomen naar het toilet.•Speelgoed welke is vervuild door bloed, (bloederige)
diarree of braaksel moet worden gedesinfecteerd.•Speelgoed dat beschadigd is wordt
uit de ruimte gehaald. Indien mogelijk wordt dit gerepareerd en anders weggegooid.
•Speelgoed mag niet worden opgeborgen bij schadelijke middelen. •Speelgoed voor
binnen en buiten wordt gescheiden gehouden.
Check resultaten:
Het speelmateriaal voldoet aan het warenwet besluit.
Speelmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd op gebreken.
Het speelmateriaal sluit aan bij de leeftijd van het kind.
Kleine kinderen kunnen niet bij speelmateriaal, of onderdelen van speelmateriaal dat
verstikkingsgevaar oplevert.
Het doel Speelmateriaal wordt opgeborgen of aan de kant gelegd wanneer er niet
mee wordt gespeeld. wordt bereikt door:
Kinderen leren om op te ruimen nadat ze klaar zijn met het spelen. Ook worden er
momenten door de medewerkers aangegeven wanneer kinderen moeten opruimen.
Check resultaten:
Speelmateriaal wordt na gebruik buiten het werk/speelgebied opgeborgen of
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weggelegd.

Veilig ontdekken

BELEID SPELEN OP HOOGTE
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over
spelen op hoogte. wordt bereikt door:
Kinderen worden groot met vallen en opstaan. De Rommelpot vindt dan ook dat
kinderen de kans moeten krijgen om te vallen. Uiteraard doen we dat met passende
activiteiten bij elke leeftijd. De ruimten waar hoge speeltoestellen zich bevinden zijn
geschikt gemaakt voor diverse leeftijden. Er is een baby/dreumesruimte aan de kant
van de buiskoolstraat. Er is een school plein geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Aan
de kant van de Emmerhoutstraat is er een schoolplein geschikt voor kinderen vanaf 2
jaar. Het multifunctionele speelterrein is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Dit wil niet
zeggen dat jongere kinderen geen gebruik mogen maken van alle pleinen. Dit gebeurt
dan ook alleen onder toezicht van de medewerkers. Medewerkers leren kinderen hoe
ze gebruik moeten maken van een speeltoestel. Bij de glijbaan ga je bij het trapje
omhoog en je glijdt op je billen of op je buik met je hoofd naar boven van de glijbaan.
Het klimtoestel in de gymzaal mag door de kinderen niet worden gebruikt.
Check resultaten:
Er zijn afspraken opgesteld voor veilig spelen op hoogte.
Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor spelen op hoogte.
De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken.
Medewerkers zijn in staat 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:
Kinderen weten heel goed wat ze zelf aan kunnen en we hebben hier als medewerkers
dan ook begrip voor. We houden wel een oogje in het zeil.
Check resultaten:
Er zijn afspraken opgesteld voor veilig spelen op hoogte.
Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor spelen op hoogte.
De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken.
Medewerkers zijn in staat 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.
wordt bereikt door:
De kinderen de kans te geven om op ontdekking te gaan en ze te begeleiden waar
nodig.
Check resultaten:
Kinderen klimmen alleen (natuurlijk) speelmateriaal of op muurtjes waar ze zelf op en
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af kunnen komen.
Het doel Speeltoestellen, muurtjes en natuurlijk speelmateriaal zijn veilig en van
goede kwaliteit. wordt bereikt door:
De speeltoestellen zijn gecertificeerd en vallen onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente Emmen. Zodra en mankementen zijn wordt dit doorgegeven.
Check resultaten:
Speeltoestellen voldoen aan de WAS.
Er is een onderhoudsplan voor de (natuurlijke) speeltoestellen.
speeltoestellen vallen onder de gemeente.
Het resultaten van het onderhoudsplan is voor iedereen in te zien en vindbaar.
(Natuurlijk) speelmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd op veiligheid door
gebreken.
Kinderen kunnen nergens achter blijven hangen met een sieraad of touwtje.

Veilig ontdekken

BELEID SPELEN MET SNELHEID
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over
spelen met snelheid. wordt bereikt door:
Op de Rommelpot is er de regel dat kinderen binnen lopen en buiten mogen rennen.
Hierbij geldt de regel dat je rekening houdt met elkaar. Medewerkers spreken kinderen
aan op hun gedrag.
Check resultaten:
De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken.
Tijdens teamvergaderingen en tijdens de groepsuren.
Medewerkers zijn in staat kinderen goed te begeleiden in spelen met snelheid.
Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor spelen met snelheid.
Er zijn afspraken opgesteld voor veilig spelen met snelheid.
Het doel De ruimte rond de schommel is vrij van kinderen of obstakels. wordt
bereikt door:
Voor buiten geldt dat je bij de schommel goed uitkijkt en met rijdende materialen uit de
buurt blijft. Kinderen worden hierop aangesproken door de medewerkers.
Check resultaten:
De vrije ruimte rond schommels wordt regelmatig gecontroleerd op obstakels.
De vrije ruimte rond schommels wordt regelmatig gecontroleerd op obstakels.
Het doel Er zijn aparte zones waar kinderen activiteiten op snelheid mogen
uitvoeren. wordt bereikt door:
Er zijn diverse buitenruimten voor de kinderen passend bij de leeftijd en de
mogelijkheden voor snelle activiteiten. Dit geldt ook voor de gymzaal. Hier wordt vooral
gekeken naar het aantal kinderen dat er zich op dat moment bevindt.
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Check resultaten:
Kinderen kunnen op rustige plekken oefenen, en vrij spelen, zonder dat de kans groot
is dat er botsingen optreden.
De ondergrond is geschikt voor activiteiten/ speelgoed op wieltjes.
Het doel Er worden beschermingsmaterialen geboden voor activiteiten als
bijvoorbeeld fietsen of skaten/ skateboarden. wordt bereikt door:
Er zijn geen beschermingsmiddelen.
Check resultaten:
Het dragen van pols- en elleboogbeschermers is verplicht skaten of skateboarden.
Er wordt een helm aangeboden om te dragen tijdens skaten of skateboarden.

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:
Hierbij hanteren we de richtlijn vermeld in ons pedagogisch beleidsplan. Bij het
stimuleren van de ontwikkeling houden de pedagogisch medewerkers rekening met
het actuele ontwikkelingsniveau en de ‘zone van de naaste ontwikkeling’. Het actuele
ontwikkelingsniveau is datgene wat een kind zelfstandig kan. De zone van de naaste
ontwikkeling ligt net een stapje hoger. Dit omvat de vaardigheden die een kind nog niet
zelfstandig kan, maar wel met hulp van de pedagogisch medewerker. Het stimuleren
van de ontwikkeling vindt dus altijd plaats binnen de zone van de naaste ontwikkeling,
door kinderen te stimuleren vaardigheden te oefenen met hulp van de pedagogisch
medewerker. Op deze manier tillen de pedagogisch medewerkers de kinderen steeds
naar een hoger niveau. De pedagogisch medewerkers maken hierbij altijd een
weloverwogen inschatting van wat een kind met een beetje hulp kan en wat nog
helemaal buiten zijn bereik ligt.
Check resultaten:
De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken.
Ouders worden op de hoogte gesteld over het spelen met gevaarlijke voorwerpen.
Via Bitcare worden zij op de hoogte gebracht van de activiteiten die plaats vinden.
Er zijn afspraken opgesteld voor veilig spelen met gevaarlijke voorwerpen.
Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor spelen met gevaarlijke
voorwerpen.
Het doel Er wordt alleen gewerkt met goed werkend gereedschap dat geschikt
voor de leeftijd van het kind. wordt bereikt door:
Op de Rommelpot werken we alleen met gereedschappen die passend zijn bij de
leeftijd van de kinderen. Indien hier twijfel over is zal er altijd begeleiding zijn van een
medewerker.
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Check resultaten:
Gereedschap of andere gevaarlijke voorwerpen regelmatig gecontroleerd.
Kinderen wordt geleerd hoe ze met het gereedschap/ voorwerp om moeten gaan.
Gereedschap is altijd buiten bereik van jonge kinderen.
Het doel Kinderen dragen de juiste kleding/schoeisel of beschermingsmiddelen
wanneer ze met gevaarlijke voorwerpen spelen of werken wordt bereikt door:
Ouders worden bij aanvang van de opvang verzocht om kinderen kleding te laten
dragen waarin ze mogen spelen en vies mogen worden. Zijn er activiteiten waarbij
andere kleding noodzakelijk is dan worden de ouders verzocht om deze mee te geven
of deze worden aangeschaft.
Check resultaten:
Medewerkers weten welke beschermingsmiddelen bij welke activiteit gebruikt moeten
worden.
Beschermingsmiddelen zijn voor alle kinderen beschikbaar die de activiteit willen doen.
Indien nodig worden er beschermingsmiddelen aangeschaft.
Het doel Kinderen die nog geen gevaar in kunnen schatten, mogen niet met
gevaarlijke voorwerpen spelen of werken wordt bereikt door:
Zoals al eerder omschreven gaan we ook hierbij uit van de zone van de naaste
ontwikkeling.
Check resultaten:
Gereedschap is altijd buiten bereik van jonge kinderen.
Medewerkers weten welke voorwerpen op welke leeftijd gebruikt kunnen worden.
Het doel Gevaarlijke voorwerpen waar niet mee gespeeld mag worden, zijn veilig
opgeborgen. wordt bereikt door:
Gevaarlijke voorwerpen worden standaard goed opgeborgen buiten het bereik van
kinderen. Aan de Emmerhoutstraat heeft de BSO een eigen plek waar ze hun spullen
zoals scharen en niet machines op hoogte kunnen weg hangen. Medewerkers zien er
op toe dat dit gebeurt.
Check resultaten:
Gevaarlijke voorwerpen of gereedschappen worden buiten bereik van kinderen
opgeborgen.
Kinderen en medewerkers is duidelijk uitgelegd met welke voorwerpen of
gereedschappen niet gespeeld mag worden.
Lucifers en aanstekers worden na de activiteit altijd veilig opgeborgen.

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:
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Dreumesen genieten van elkaars aanwezigheid en imiteren soms elkaars spel.
Pogingen tot het maken van contact gebeuren meestal non-verbaal, door elkaar aan te
raken, te duwen, te slaan en het geven of afpakken van speelgoed. Rond het derde
jaar volgt het begin van samen spelen, waarbij de communicatie steeds belangrijker
wordt. Kenmerken hiervan zijn samen delen, zich enigszins in de situatie van de ander
kunnen inleven en in staat zijn zich aan regeltjes en afspraken te houden.
Hetzelfde geldt voor oudere kinderen. Kinderen en met name jongens kunnen enorm
genieten van duw en trekspellen. Op de Rommelpot zijn we ons bewust van het feit
dat bijna alle medewerkers en stagiaires vrouwelijk zijn en dat vooral jongens dit spel
nodig hebben. Ook hierbij houden wij toezicht en leren kinderen dat nee ook echt nee
is.
Check resultaten:
Er zijn afspraken opgesteld voor veilig duw en trekspelen doen.
Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor duw en trekspelen.
De verschillen tussen stoeien en vechten voor alle medewerkers duidelijk.
De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken.
Het doel Kinderen kunnen onder veilige omstandigheden trek en duwspelletjes
doen. wordt bereikt door:
Ook hiervoor geldt dat de medewerkers een inschatting maken in hoeverre het nog
leuk is voor een kind en dat nee ook echt nee is. Ook houden wij toezicht of de
spelletjes passend zijn bij het tijdstip en de fysieke ruimte. De Rommelpot heeft een
grote buitenruimte met grasvelden waar stoeien volop mogelijk is. Ook in de gymzaal
is er de mogelijkheid en kunnen we overgaan tot het plaatsen van matten.
Check resultaten:
Er is altijd voldoende toezicht bij trek en duwspelletjes, zodat snel tussen beide
gekomen kan worden wanneer kinderen elkaar pijn doen.
De omgeving en ondergrond is geschikt en vrij van obstakels.

Veilig ontdekken

BELEID SPELEN UIT ZICHT
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over
spelen uit het zicht. wordt bereikt door:
Kinderen van 0 tot 4 jaar laten we nooit zonder toezicht spelen.
Voor de BSO kinderen vragen we hiervoor toestemming.Alle ouders vullen bij de
aanvang een toestemmingsformulier in waaronder wordt gevraagd in hoeverre
kinderen van de BSO zonder toezicht mogen spelen. Deze zijn voor de medewerkers
in te zien op Bitcare. Indien ouders toestemming geven en medewerkers inschatten
dat het niet wenselijk is zal dit dan ook niet gebeuren. Uiteraard wordt er regelmatig
even gecheckt door de medewerkers hoe alles verloopt. Dus helemaal zonder toezicht
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zijn de kinderen nooit.
Het doel Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd waarin kinderen uit het zicht
kunnen spelen. wordt bereikt door:
De ruimten waar de BSO kinderen zonder toezicht mogen spelen zijn de gymzaal, het
schoolplein en het multifunctionele speelterrein. Deze zijn aangrenzend aan de vaste
ruimten en zijn op de gymzaal na te zien vanuit de ramen. Deze ruimten voldoen aan
de eisen. We laten kinderen nooit alleen zonder toezicht buiten spelen maar altijd met
twee of meer kinderen tegelijk. Ook checken we regelmatig en gaan we even
polshoogte nemen.

Veilig ontdekken

BELEID UITSTAPJES
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers
wanneer er op stap wordt gegaan. wordt bereikt door:
Ouders ontvangen bij aanvang een toestemmingsformulier waarop zij toestemming
kunnen geven voor uitstapjes. Deze formulieren zijn via de Bitcare app in te zien.
Hierbij kan gedacht worden aan een boswandeling of een bezoek aan dieren in de
omgeving (bijv: bezoek aan de zorgboerderij de Hooimijt)•Bij bezoek aan dieren moet
er steeds voldoende begeleiding aanwezig zijn.•Kinderen mogen niet in aanwezigheid
zijn van dieren zonder toezicht.•Indien er dieren gevoerd worden is de pedagogisch
medewerker er verantwoordelijk voor dat dit voorzichtig gebeurt.•Kinderboerderijen
worden alleen bezocht na overleg met de ouders.•Kinderen moeten altijd hun handen
wassen na contact te hebben gehad met dieren.•Kinderen moeten beschermende
kleding dragen bij wandelingen in bossen.•Kinderen worden gecontroleerd na de
uitstapjes op Teken. Indien aanwezig worden deze zo snel mogelijk verwijderd met
behulp van een tekenpincet. Deze bevindt zich in de EHBO-trommel. Na verwijdering
van een teek wordt het wondje direct gedesinfecteerd.
Het doel Er is voldoende begeleiding bij uitstapjes. wordt bereikt door:
Bij uitstapjes hanteren wij de leidster kind ratio.
Het doel De risico's op de te bezoeken locaties of de weg er naar toe zijn bekend.
wordt bereikt door:
In de nabijheid van de Rommelpot zijn niet veel mogelijkheden voor uitstapjes. De
uitstapjes die gemaakt worden zijn vaste locaties en zijn bekend. Bij uitstapjes geven
de pedagogisch medewerkers altijd het goede voorbeeld met betrekking tot de
verkeersregels, bijvoorbeeld bij het oversteken. etc.
Het doel De vervoersmiddelen die gebruikt worden bij het uitstapje zijn veilig.
wordt bereikt door:
Vervoer
Op de Rommelpot wordt incidenteel een uitstapje gemaakt met de kinderen waarbij ze
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vervoerd worden in een auto, bus of fiets. De auto’s of bussen die hiervoor gebruikt
worden moeten ingericht zijn voor het veilig vervoer van deze kinderen, afhankelijk van
hun leeftijdsgroep. •Iedereen die langer is dan 1.35 meter moet een autogordel
dragen.•Autogordels mogen niet worden gedeeld. •Voor passagiers jonger dan 12 jaar
en kleiner dan 1.50 meter moet een geschikt en goedgekeurd kinderzitje aanwezig
zijn. •Bestuurders en passagiers kleiner dan 1.50 meter die gebruik maken van de
autogordel mogen de driepuntsgordel als heupgordel gebruiken. De gordel wordt dan
niet over de schouder geplaatst, maar alleen over de heupen.Voor de fiets geldt dat
kinderen alleen in een fietsstoeltje of in een fietskar mogen worden vervoerd.Bij
uitstapjes geven de pedagogisch medewerkers altijd het goede voorbeeld met
betrekking tot de verkeersregels, bijvoorbeeld bij het oversteken. etc.

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:
Het multifunctionele speelterrein is niet geheel omheind en bevindt zicht naast een
drukke straat. Deze wordt wel afgescheiden door een dikke haag. Met kinderen wordt
de afspraak gemaakt dat ze op het plein moeten blijven en niet om de haag heen
mogen en niet de straat over mogen. Jongere kinderen spelen hier dan ook altijd
onder toezicht en de medewerkers positioneren zich zelf zo dat ze zicht hebben op de
kinderen die de regels nog niet kunnen hanteren.
Het doel Gevaarlijke plekken waar kinderen niet mogen komen, zijn afgeschermd
wordt bereikt door:
Bijna alle speelterreinen zijn omheind en kunnen worden afgesloten. Het
multifunctionele speelterrein is niet geheel omheind en bevindt zicht naast een drukke
straat. Deze wordt wel afgescheiden door een dikke haag. Daarnaast worden in de
binnenruimten gevaarlijke middelen hoog of afgesloten weg gezet.
Het doel Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd om op een risicovolle plek te
spelen. wordt bereikt door:
De meest risicovolle plek is het multifunctionele speelterrein. Dit is een openbare
ruimte en wordt door middel van en dikke haag afgescheiden van de weg. Er was
voorheen een kleine opening maar deze hebben ze op ons verzoek dicht laten
groeien.
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11

Plan van aanpak
Er zijn geen maatregelen uitgezet.
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12

Grote risico's

Fopspenen zijn veilig zodat letsel of verspreiding van ziekte kiemen wordt voorkomen.
Kinderen worden verschoond op een veilige aankleed tafel.
Medewerkers zijn in staat kinderen een zorgvuldige medische behandeling te geven.
Kinderen en medewerkers wassen regelmatig goed hun handen.
Kinderen en medewerkers niezen of hoesten zo dat verspreiding van
ziekteverwekkers zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Het kind voelt zich veilig op de opvang
Kinderen kunnen de opvang niet zonder toestemming verlaten
Op de opvang is geen sprake van kindermishandeling door medewerkers.
Op de opvang wordt grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling direct
aangepakt.
Medewerkers zijn in staat kindermishandeling in huiselijke kring te signaleren en het
aan te pakken.
Op de opvang is een vier-ogenbeleid voor de kinderdagopvang.
Er is een achterwachtregeling opgesteld.
De overdracht van verantwoording en bijzonderheden van medewerker van/naar
school of ouder na uitstapjes is goed geregeld
Het halen naar en brengen van kinderen van school of uitstapjes is goed geregeld.
Deuren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen.
Ramen (binnen én buiten) zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen.
Muren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen.
Radiatoren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen.
Elektra is veilig zodat letsel wordt voorkomen.
De trap is veilig zodat letsel wordt voorkomen.
De vloer is veilig zodat letsel wordt voorkomen.
De ruimtes zijn schoon.
De ruimtes zijn zoveel mogelijk vrij van allergenen.
De ruimtes zijn vrij van schadelijke stoffen.
De speelplaats is vrij van vuil en gevaarlijke planten.
De omheining rond de opvang beschermt kinderen tegen risico's buiten de opvang.
De spelactiviteiten zijn zo gepositioneerd dat kinderen vrij kunnen spelen.
Giftige producten of stoffen staan buiten bereik van kinderen.
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Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen met
gevaarlijke voorwerpen
Er wordt alleen gewerkt met goed werkend gereedschap dat geschikt voor de leeftijd
van het kind.
Kinderen dragen de juiste kleding/schoeisel of beschermingsmiddelen wanneer ze
met gevaarlijke voorwerpen spelen of werken
Kinderen die nog geen gevaar in kunnen schatten, mogen niet met gevaarlijke
voorwerpen spelen of werken
Gevaarlijke voorwerpen waar niet mee gespeeld mag worden, zijn veilig opgeborgen.
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over trek en
duwspelen.
Kinderen kunnen onder veilige omstandigheden trek en duwspelletjes doen.
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen uit
het zicht.
Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd waarin kinderen uit het zicht kunnen spelen.
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers wanneer er op
stap wordt gegaan.
De risico's op de te bezoeken locaties of de weg er naar toe zijn bekend.
De vervoersmiddelen die gebruikt worden bij het uitstapje zijn veilig.
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen op
risicovolle plekken
Gevaarlijke plekken waar kinderen niet mogen komen, zijn afgeschermd
Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd om op een risicovolle plek te spelen.
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