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1 Inleiding/ Algemene informatie 
 

1. Inleiding/ Algemene informatie 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Christelijke Peuterspeelzaal

Prinses Amalia. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op

onze locatie werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond

mogelijke werk, speel-en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden

tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan

is geldig vanaf 17 oktober 2022. Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van

diverse thema’s gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal stond hierin of de

huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en

leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering. De

locatiemanager 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. 
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2 Missie en visie 
 

2. Missie en visie

 

Missie 

Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde peuteropvang. Dit doen we door: 

- kinderen beschermen tegen grote risico’s 

- kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s 

- kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling

 

Visie 

Christelijke Peuterspeelzaal Prinses Amalia staat voor peuteropvang waar gewerkt wordt

vanuit passie en waar vanuit 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: 

1) het bewustzijn van mogelijke risico’s, 

2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s 

3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen. 

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen

onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Doelen voor onze peuterspeelzaal op korte termijn: 

- Werken met de QuickScan 

- Implementeren van de aandachtspunten uit de QuickScan 

- Evalueren van het beleid met medewerkers.

 

Doelen lange termijn: 

- Een blijvend en gezond klimaat houden op onze peuterspeelzaal d.m.v. het gebruik van

de Quickscan. 

- Ieder teamoverleg evalueren met de leidsters over een onderdeel van het beleid. 

- Aandacht binnen het team voor Kindermishandeling; workshop volgen over het gebruik

van de Meldcode schooljaar 2022/2023. 
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3 Omgang met grote risico's 
 

3. Omgang met grote risico's 

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen

leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de

risico’s onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en

gezondheid. 

Per categorie hebben we maximaal 5 belangrijke risico’s benoemd met de daarbij

behorende maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot het minimum te

beperken.

 

Fysieke veiligheid 

Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote

risico’s: 

Vallen van hoogte. Genomen maatregelen zijn: 

-Kinderen mogen binnen niet klimmen op tafels en stoelen. De kinderen worden

wekelijks herinnerd aan deze regel. 

-Buiten kunnen kinderen klimmen op het speeltoestel. Onder het speeltoestel liggen

zachte, valdempende speeltegels. 

-Als een kind op de aankleedtafel ligt, blijft de leidster bij het kind.

 

Verstikking. Genomen maatregelen zijn: 

-Kinderen mogen geen kleding met koordjes dragen op de peuterspeelzaal. Dit punt

wordt regelmatig onder de aandacht gebracht van ouders via de nieuwsbrief en ouders

worden aangesproken als kinderen deze kleding dragen. 

-Kleine voorwerpen worden verwijderd, zodat kinderen deze niet in mond, neus of oren

kunnen stoppen. 

-Aan ouders wordt gevraagd of de kinderen geen sieraden willen dragen.

 

Vergiftiging. Genomen maatregelen zijn: 

-Schoonmaakspullen staan hoog in de kast in het magazijn. De kinderen mogen niet

zonder begeleiding in het magazijn komen. 

-Er zijn op de peuterspeelzaal geen onkruid- en ongediertebestrijdingsmiddelen. 

-In de toiletruimte hangt een gifwijzer. 

-Afspraak met leidsters: bij vergiftiging wordt direct 112 gebeld.

 

Verbranding. Genomen maatregelen zijn: 

-Er wordt in de groepsruimte geen thee/koffie klaar gemaakt. 

-De thee/koffie wordt niet gedronken als er kinderen op schoot zitten. 

-Thee- en koffiekopjes worden hoog weggezet, zodat kinderen er niet bij kunnen. 

-Er is geen warmwaterkraan in de groepsruimte, hal en wc. 

-Er worden geen kaarsen, waxinelichtjes ed. in de ruimtes gebrand. 

-Er worden geen gastoestellen gebruikt in de ruimtes. 

 

Sociale veiligheid 

Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote
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risico’s:

 

Grensoverschrijdend gedrag. Genomen maatregelen zijn: 

-Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring) 

-We werken met het zogenaamde vierogenprincipe. 

Kindermishandeling. Genomen maatregelen zijn: 

-Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed (Meldcode

Kindermishandeling).

 

Vermissing. Genomen maatregelen zijn: 

-Bij een wandeling wordt ieder kind aan de hand gehouden. Een pm'er of hulpmoeder

begeleidt dus maximaal twee kinderen. 

-Elke leidster draagt een mobiele telefoon bij zich. 

-Kinderen hebben tijdens uitstapjes een naamplaatje op met daarbij ook het nummer van

de pm'ers en de school. 

-Wordt een kind vermist dan treedt het protocol ‘Vermissing’ in werking.

 

Gezondheid 

Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote

risico’s:

 

Ziektekiemen. Genomen maatregelen zijn: 

-Pm'ers wassen hun handen volgens het handenwasprotocol bij contact met

lichaamsvochten, vieze was, toiletgebruik, verschonen van een kind,

schoonmaakwerkzaamheden. 

-Kinderen wassen hun handen na toiletgebruik, buitenspel en na knutselactiviteiten. 

-Verontreinigd speelgoed wordt schoongemaakt. 

-Iedere 6 weken wordt al het speelgoed schoongemaakt. 

-Bloedcontact wordt vermeden, lukt dit niet dan treed protocol bloedcontact in werking. 

-Bij ziekte werken de leidsters niet. Kinderen komen niet als ze ziek zijn, als ze ziek

worden op de peuterspeelzaal dan gaan ze naar huis. Bij ziekteverschijnselen van

besmettelijke aard raadplegen we een Arbo-arts en/of GGD-arts.

 

Buitenmilieu. Genomen maatregelen zijn: 

-Er ligt een net over de zandbak om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met

uitwerpselen van honden en katten. 

-Het zand wordt ieder twee jaar vervangen. 

-Na een wandeling worden ouders erop gewezen hun kinderen te controleren op teken. 

-Buiten wordt zoet eten beperkt om een bijen- of wespensteek te voorkomen. 

-Bij felle zon worden parasols neergezet. 

-Er wordt tussen 12.00 en 15.00 uur zoveel mogelijk in de schaduw gespeeld. 

-Bij extreme hitte wordt de duur van het buitenspelen beperkt. 

-Bij felle zon worden kinderen ingesmeerd met zonnebrandcrème minimaal

beschermingsfactor 20. 

-Bij extreme hitte treedt het protocol ‘hitte’ inwerking.

 

Binnenmilieu. Genomen maatregelen zijn: 

-Bij warmte en/of een hoog CO2 gehalte (800 ppm) wordt er extra geventileerd door

ramen open te zetten en de ventilatiestand te verhogen. Er is op de groep een CO2
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meter aanwezig. 

-Textiel wordt op 60 graden gewassen. 

-Er zijn geen planten of bloemen aanwezig in de ruimtes. 

-De kachel wordt periodiek gecontroleerd. 

-Er worden geen dieren toegelaten in de ruimtes. 
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4 Omgang met kleine risico's 
 

4. Omgang met kleine risico's 

Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden.

Hierbij willen we ongelukken of ziekte als gevolg van 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 elleboog voor de mond tijdens

niezen of hoesten. Ook leren de jonge kinderen dat ze niet met de afvalemmer mogen

spelen, maar wel zelf hun luier weg mogen gooien. De exacte afspraken die zijn gemaakt

met kinderen zijn terug te vinden in protocol Groepsregels. 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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5 Thema’s uitgelicht 
 

Hieronder worden enkele thema's uitgelicht: 

5.1 Grensoverschrijdend gedrag 

5.2 Vierogenprincipe 

5.3 Achterwachtregeling

 
5.1 Grensoverschrijdend gedrag

5.1. 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. Tijdens het teamoverleg 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 mondiger te

maken op momenten dat dit nodig is.

 

We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met

elkaar te voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt: 

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

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. Wij geven hier op de volgende wijze vorm aan: 

Op onze peuterspeelzaal zijn twee leidsters op de groep aanwezig. Op momenten dat

een leidster alleen in een ruimte is kan de ander mee kijken, omdat de deuren van de

ruimtes glas hebben. Tijdens het toilet moment staat de deur naar de toiletruimte open,

zodat de ander kan horen en zien wat er gebeurt. Ook tijdens het aantrekken van de

jassen staat de deur naar de hal open. 
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5.3 Achterwachtregeling
5.3. Achterwachtregeling 

Als in een uitzonderlijke situatie 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: Elma Flikweert, telefoonnummer

0187- 682162 en Margreet Klepper, telefoonnummer 0187 680646. 

Onze peuterspeelzaal is inpandig in het gebouw van School met de Bijbel ‘Koningin

Beatrix’. Tijdens de openingsuren van onze peuterspeelzaal is er altijd iemand van de

leerkrachten aanwezig in het gebouw.
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6 EHBO regeling 
 

6. EHBO regeling 

Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als

gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast

kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Op dit

moment zijn er op onze locatie voldoende medewerkers met een geldig en geregistreerd

certificaat voor Kinder-EHBO, om ten alle tijden Kinder-EHBO kunnen bieden. 

De certificaten gaan behaald worden bij het volgende instituut: 

- Eerste hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis

De volgende medewerkers hebben reeds een geldig en geregistreerd certificaat voor

Kinder- EHBO in bezit: 

- Margreet Klepper, certificaat Eerste hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis, behaald

op 19 december 2016. 

- Elma Flikweert, certificaat Eerste hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis, behaald in

februari 2018.

- Anita Tanis, certificaat Eerste hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis, behaald in

februari 2010.

-Brigit Mastenbroek, certificaat Eerste hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis, behaald

in oktober 2022.

 

Ieder jaar is er een herhalingscursus waar de pm'ers naar toe gaan, om de kennis op peil

te houden. 
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7 Beleidscyclus 
 

7. Beleidscyclus 

Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie door het gebruik

van de QuickScan. Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie maken we

een actieplan op. De voortgang van het actieplan wordt regelmatig geëvalueerd tijdens

teamoverleggen. 

Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld.

 
7.1 Plan van aanpak

7.1. Plan van aanpak 

De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten

aanzien van veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er

een aantal actiepunten op de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te

verbeteren. De belangrijkste actiepunten zijn: 

- Als medewerkers nadenken over het dragen van sieraden en onze nagelverzorging.

- Peuters mogen nooit alleen op de aankleedtafel klimmen en liggen.

- Schoonmaakmiddelen zetten we hoog.

- Looproutes moeten vrij zijn van struikelgevaar

- Tijdens de verbouwing letten we op hinderlijk geluid; indien nodig gaan we naar buiten. 

 
7.1.1 Welke maatregelen worden genomen?

7.1.1. Welke maatregelen worden genomen? 

- Leidsters wijzen de kinderen erop dat ze niet alleen op de aankleedtafel mogen

klimmen. 

 
7.1.2 Hoe worden maatregelen geëvalueerd?

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 twee maandelijks de

genomen maatregelen en/of ondernomen acties tijdens ons teamoverleg. Indien een

maatregel of actie een positief effect heeft gehad, wordt het Veiligheids- en

Gezondheidsbeleid hierop aangepast. 

In de afgelopen periode hebben we ondervonden dat de volgende maatregelen een

positief effect hebben gehad op het verbeteren van het Veiligheids- en

Gezondheidsbeleid 

- Regels met de kinderen afgesproken over wachten in de ruimte van het toilet

- Het aanpassen van de (loop) fietsen buiten.

- Het aanschaffen van een nieuwe aankleedtafel. 

- Brede loopruimtes in het lokaal.
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8 Communicatie en afstemming intern en extern 
 

8. Communicatie en afstemming intern en extern 

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het Veiligheids- en

Gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt

opgesteld of bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een

nieuwe medewerker op de locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide

introductie in het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra

opleiding en instructies. 

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 twee maandelijkse nieuwsbrief en via de website 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.

 

11



9 Ondersteuning en melding van klachten 
 

9. Ondersteuning en melding van klachten 

Ondersteuning en melding van klachten 

Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien

van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder

een klacht heeft. We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst

direct met de medewerker of ouder zelf om tot een oplossing te komen. 

Indien we er met de medewerker of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de

medewerker of ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het

uiterste geval met de Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie hierover kan

de ouder/ medewerker vinden op onze website: 

http://www.smdbkoninginbeatrix.nl/psz-prinses-amalia/voor ouders/documenten en dan

onder het kopje klachtenregeling. 
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10 Doelen 
 

Sociale Veiligheid 

 

BELEID VEILIGHEID & ONTWIKKELING 

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

- We werken met een wenbeleid; dit staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan.  

- De eerste 6 weken werken we vooral aan het zich veilig voelen op de groep.- We

bespreken met ouders hoe het kind het vindt op de psz.- Kinderen mogen elkaar niet

plagen, dit bespreken we regelmatig bij conflictjes. 

Het doel Onbekende personen kunnen de opvang niet betreden zonder

toestemming. wordt bereikt door: 

- Alle (buiten) deuren zitten dicht. 

- De buitendeur kan niet zomaar opengedaan worden. - De deur wordt vanuit de

administratie opengedaan als het bekende personen zijn.- Personen die we niet

kennen worden aangesproken. 

Het doel Kinderen kunnen de opvang niet zonder toestemming verlaten wordt

bereikt door: 

- Deze regel bespreken we met de kinderen 

- De deurklinken zitten hoog; de kinderen kunnen en mogen niet zelf de deuren open

doen. 

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

kunnen ontwikkelen wordt bereikt door: 

- We werken met het observatie- en registratiesysteem van KIJK! 

- We hebben een werkdocument hoe we werken met de KIJK!- Iedere themaplanning

zijn er doelen voor soc. emot./reken/ taal/ motorische ontwikkeling, waar we met de

kinderen aan werken.- we bieden uitdagend ontwikkelingsmateriaal aan- we werken

met thema's en wisselen regelmatig van hoeken en spelmateriaal.- als een kind minder

goed ontwikkeld schakelen we (na toestemming van ouders) externe hulp in. Bijv. een

logopedist of een gedragsspecialist komt op de groep observeren.

 

 

Sociale Veiligheid 

 

BELEID KINDERMISHANDELING EN ONGEWENST GEDRAG 

Het doel Op de opvang is geen sprake van kindermishandeling door

medewerkers. wordt bereikt door: 

- We werken met de gedragscode 
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- We werken volgens het 4-ogen principe- Leidsters spreken elkaar aan op ongewenst

gedrag- We werken met de Meldcode- Alle pm'ers hebben een VOG 

Het doel Op de opvang wordt grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

onderling direct aangepakt. wordt bereikt door: 

- We spreken kinderen aan op het gedrag 

- We bespreken met ouders wat er gebeurd is. - We werken volgens de Meldcode-

Normen en waarden worden geleerd tijdens het spelen en werken, maar ook door de

Bijbelverhalen te vertellen en erover te spreken met de kinderen. - Als pm'ers geven

we het goede voorbeeld. 

Het doel Medewerkers zijn in staat kindermishandeling in huiselijke kring te

signaleren en het aan te pakken. wordt bereikt door: 

- We werken met de Meldcode bij signalering van huiselijk geweld en

kindermishandeling. 

- Eén van de aandachtfunctionarissen heeft september 2022 een training gevolgd over

het werken met de Meldcode. De informatie wordt met de pm'ers gedeeld via een

workshop.- Jaarlijks bespreken we als team hoe te handelen volgende de Meldcode. 

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

bereikt door: 

- we werken met het 4-ogenprincipe 

- de deuren zijn open tijdens momenten van toiletgebruik en het aantrekken van de

jassen.- alle deuren zijn voorzien van glas.- er zijn 2 pm'ers op de groep met eventueel

een vrijwilligster- we spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. 

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

- We werken altijd met 2 leidsters op de groep 

- In geval van calamiteiten kunnen we een beroep doen op leerkrachten van de

basisschool.

 

 

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: 

- Er is een afspraak met pm'ers en ouders gemaakt over welke contactmomenten er

zijn. Zie pedagogisch beleidsplan. 

- Tijdens het intakegesprek worden de regels rondom halen en brengen met ouders

besproken. - Aandachtspunten over het halen en brengen worden in de nieuwsbrief

met ouders gedeeld. - Als er informatie vergeten is om door te gegeven aan ouders

tijdens het halen en brengen, worden ouders na afloop van de morgen telefonisch of

per app ingelicht. 

Het doel De overdracht van verantwoording en bijzonderheden van medewerker

14



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

- Bij een uitstapje krijgen ouders vooraf informatie. Ouders die meegaan krijgen een

minidraaiboek. 

- Zie verder draaiboek uitstapjes- Zie pedagogisch beleidsplan. 

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

goed geregeld. wordt bereikt door: 

- De peuters worden bij de buitendeur opgevangen. 

- Ouders halen hun peuters buiten op; op het peuterplein. - Na een vakantie mogen

ouders hun peuter in het lokaal brengen. En aan het eind van een thema mogen

ouders hun peuter een keer in de klas ophalen en tegelijkertijd alle werkjes bekijken.

De informatie hierover komt per mail of app naar de ouders toe.- Informatie hierover

wordt met ouders gedeeld via de ouderapp, protocol of per mail.- Dit wordt besproken

tijdens het intakegesprek.- Informatie hierover staat in het informatieboekje en op de

website.- Bij ieder uitstapje wordt een draaiboek gemaakt.

 

 

Verzorgen 

 

BELEID ETEN/DRINKEN 

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

bereikt door: 

Het meubilair is gekocht bij Heutink, voor kinderen in de kinderopvang. Stoeltjes zijn

niet te groot. 

Als kinderen aan tafel zitten en niet zelfstandig erop of eraf kunnen, worden ze

ondersteund. 

Check resultaten: 

Kleine kinderen zitten in passende stoelen, zodat ze er niet uit kunnen klimmen of

glijden. 

Kinderen kunnen zelf makkelijk op en van hun stoel komen. 

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

door: 

Kinderen krijgen van ouders eten in kleine stukjes en drinken in een beker met

draaidop mee. 

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

Hete dranken (koffie/ thee) voor de volwassenen worden hoog gezet. Kinderen eten

niet warm en drinken geen warme dranken. 

Check resultaten: 

Warm eten wordt niet op een tafellaken gezet. 

We eten niet warm. 

Thee wordt door medewerkers buiten bereik van kinderen gezet en gedronken 

Dit voorkomt brandwonden.
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Verzorgen 

 

BELEID FOPSPEEN GEBRUIK

 

 

Verzorgen 

 

BELEID SLAPEN

 

 

Verzorgen 

 

BELEID TANDEN POETSEN

 

 

Verzorgen 

 

BELEID ZONBESCHERMING 

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

bereikt door: 

We werken volgens een hitteprotocol. Bij warm weer worden de peuters voor het

buitenspelen ingesmeerd met zonnebrandcrème. Indien nodig krijgen ze een bekertje

met water te drinken na afloop van het buitenspel.

 

 

Verzorgen 

 

BELEID DIERENBEZOEK/AGRARISCHE KINDEROPVANG 

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

Er zijn geen dieren op de psz. Als er dieren (bijv. lammetjes) komen, dan wassen we

na afloop onze handen.

 

 

Verzorgen 

 

BELEID OVERDRACHT VAN ZIEKTE KIEMEN 

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

bereikt door: 

- sinds corona wassen we extra onze handen: voor het kringmoment, na het

buitenspelen en voor het eten/drinken.  
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- Bij het afvegen van neuzen, na lichaamsvocht of bloedcontact wassen medewerkers

ook extra hun handen.- Zie verder protocol Handhygiëne. 

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

ziekteverwekkers zoveel mogelijk wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

We niezen/hoesten in onze elleboog, we wassen extra onze handen.  

Bij verkoudheid doen pm'ers een zelftest of laten zich testen bij de GGD. 

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

wondje heeft. wordt bereikt door: 

Kinderen vragen om hulp bij de leidsters. De leidsters hebben een cursus kinder-

EHBO gevolgd en weten hoe ze wondjes moeten verzorgen. 

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

bereikt door: 

Afval gaat in een gesloten bak. Kinderen mogen niet aan de bak komen zonder

toestemming van de leidsters. 

De afvalbakken worden dagelijks geleegd. 

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

spuugdoekjes, washandjes). wordt bereikt door: 

Vaat- en handdoeken gaan na gebruik in de was. Voor het drogen van de handen

gebruiken de kinderen wergwerpdoekjes. 

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

Speelgoed wordt iedere 6 weken schoongemaakt. Bij een verontreiniging wordt het

direct schoongemaakt. 

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

bereikt door: 

Viezigheid wordt uit de zandbak gehaald. Iedere twee jaar wordt het zand vernieuwd.

Na het spelen in het zand wassen we de handen. 

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

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

Buiten wordt het eten van zoetigheid beperkt. Plakkerige handen worden z.s.m.

schoongemaakt.  

Bij aanwezigheid van wespennesten op het terrein rondom de school worden deze

z.s.m. verwijderd door een erkende insectenbestrijdingsdienst.

 

 

Verzorgen 

 

BELEID MEDISCH HANDELEN 

Het doel Medewerkers zijn in staat kinderen een zorgvuldige medische

behandeling te geven. wordt bereikt door: 

Medewerkers hebben Kinder- EHBO cursus gevolgd en volgen jaarlijks de nascholing. 

Alleen na invulling van 'machtiging medicatie' mogen pm'ers medicijnen geven aan
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peuters. Zijn het handelingen waar pm'ers niet bevoegd voor zijn, dan wordt er externe

zorg gezocht voor die peuter. 

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

geldig en geregistreerd certificaat heeft voor kinder-EHBO. wordt bereikt door: 

Tijdens ieder dagdeel is een gekwalificeerde leidster aanwezig.  

Bijna iedere leidster heeft certificaat kinder-EHBO.

 

 

Verzorgen 

 

BELEID VERSCHONEN/TOILETGEBRUIK 

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

bereikt door: 

De aankleedtafel staat hoog. Via een trapje kunnen kinderen onder begeleiding op de

aankleedtafel klimmen. Kinderen mogen niet alleen op de aankleedtafel liggen; we

blijven altijd bij de kinderen! 

Check resultaten: 

De aankleedtafel voldoet aan de wettelijke eisen. 

Een kind kan veilig het trapje op en af, voor en na het verschonen. 

Een kind kan niet van de aankleedtafel vallen. 

Er staat altijd een volwassene bij de aankleedtafel. 

Een kind kan zich niet bezeren aan scherpe onderdelen van de aankleedtafel. 

Een kind kan tijdens het verschonen niet bij lotions, crème of andere spulletjes. 

Lotions, crème of andere spullen liggen de laden onder de aankleedtafel. 

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

tafel verschoond. wordt bereikt door: 

Kinderen worden op een schone tafel verschoond. Er worden aparte doekjes voor

ieder kind gebruikt. Na het verschonen wordt alles schoongemaakt en handen

gewassen. Indien nodig worden er handschoenen gebruikt. 

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

bereikt door: 

Ieder kind gaat apart naar de wc, de wc's zijn laag. 

We leren de kinderen goed naar de wc te gaan, bijv. billen afvegen, handen wassen

ed.Na iedere morgen worden de wc's door het GOM schoongemaakt.

 

 

Veilig en gezond gebouw en omgeving 

 

BELEID INRICHTING BINNENRUIMTEN 

Het doel Ruimtes zijn zo ingericht dat de kans op struikelen of botsen zo klein
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mogelijk is. wordt bereikt door: 

Kinderen mogen niet rennen in het lokaal. Vaak zetten we in het midden een tafel met

boeken neer om samen te lezen.  

Ook plaatsen we daar regelmatig de houten glijbaan met mat, zodat de kinderen toch

kunnen bewegen naar behoefte.Speelmateriaal wordt na het spel opgeruimd. 

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

bereikt door: 

Dit staat in het magazijn op een plank. 

De kinderen mogen niet in het magazijn komen zonder begeleiding van een pm'er. 

Het doel Apparaten, meubilair en decoratie zijn veilig zodat letsel wordt

voorkomen. wordt bereikt door: 

Apparaten worden in het lokaal niet gebruikt. 

Meubilair is kindvriendelijk en goedgekeurd.Decoratie hangt aan de muren of hangt

hoog.Zie protocol Veiligheid.

 

 

Veilig en gezond gebouw en omgeving 

 

BELEID INRICHTING BUITENRUIMTEN 

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

door: 

Gevaarlijke planten worden verwijderd van het plein, vuil wordt direct opgeruimd. 

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

de opvang. wordt bereikt door: 

Er is een hek die onder peutertijd dicht zit. De buitendeuren moeten ook gesloten zijn. 

Het doel De spelactiviteiten zijn zo gepositioneerd dat kinderen vrij kunnen

spelen. wordt bereikt door: 

Er is ruimte voor spel met klein materiaal, bijv. in het huisje in de schuur en met groot

materiaal wordt buiten rondom de zandbak gespeeld. 

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

bereikt door: 

Tegels liggen niet los en liggen vlak.  

Speelmateriaal wat niet gebruikt wordt, zetten we tegen het hek.

 

 

Veilig en gezond gebouw en omgeving 

 

BELEID VEILIG GEBOUW 

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

De deuren zijn beveiligd met kindvriendelijk glas. De deurklinken zitten hoog, zodat de
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kinderen er niet bij kunnen. Alle deuren zijn beveiligd met veiligheidstrips, zodat de

kinderen niet met hun vingers tussen de deuren kunnen komen. 

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

wordt bereikt door: 

Ramen hebben dubbelwandig glas. 

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

De muren zijn glad. 

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

Er zijn geen radiatoren in het lokaal, wel in de wc en hal. Deze zijn bedekt met platen.

De radiatoren staan in een hoek en staan niet in de looproute van de kinderen. 

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

Stopcontacten zitten hoger dan 1.20 m. Kinderen mogen daar niet aankomen en

kunnen er niet makkelijk bij. Er zijn geen verlengsnoeren en haspels. 

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

De vloer is vlak en niet glad. Afval wordt direct van de vloer verwijderd. Is de vloer nat,

dan wordt dit direct opgedweild. 

Het doel Kinderen worden niet blootgesteld aan een hoge dosering aan lood via

het kraanwater wordt bereikt door: 

Er zijn geen oude waterleidingen, we zitten in een vrij nieuw gebouw (2011). Het risico

dat er een hoge dosering lood in het kraanwater zit is minimaal.

 

 

Veilig en gezond gebouw en omgeving 

 

BELEID GEZOND BINNENMILIEU 

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

We meten het CO2 gehalte en zorgen voor frisse lucht. Er is een automatisch

afzuigsysteem wat momenteel vernieuwd wordt naar klimaatbeheersing. 

Bij een hoog CO2 gehalte gaan we extra ventileren. We meten ook de temperatuur en

bij afwijking (onder de 18 graden en boven de 22 graden) melden we dit bij de

directeur van de basisschool. 

Het doel De ruimtes zijn schoon. wordt bereikt door: 

Als iets vuil is, wordt dit door medewerkers direct schoongemaakt.  

Iedere dag worden tafels/ vloeren en wc's schoongemaakt.Iedere 6 weken worden de

ruimten extra schoongemaakt door ouders. 

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

Er zijn gladde muren en vloeren. Iedere dag worden de vloeren schoongemaakt. De

muren tot 1.20 m. worden iedere 

6 weken gesopt. Er hangen geen gordijnen, ook zijn er geen planten. 

Het doel Inademing van giftige dampen door oplosmiddelen wordt voorkomen.

wordt bereikt door: 
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Er zijn geen schadelijke stoffen in de hal of lokaal van de psz. 

Lijm en verf zijn op waterbasis. 

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

Het speelmateriaal bevat geen schadelijke stoffen.  

Er wordt niet gewerkt met schadelijke stoffen.

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID SPEELMATERIAAL 

Het doel Aangeboden speelmateriaal is veilig. wordt bereikt door: 

Materiaal wordt wekelijks door leidsters na gekeken. Wat kapot of scherp is wordt

weggegooid. 

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

mee wordt gespeeld. wordt bereikt door: 

Na iedere activiteit wordt het gebruikte speelmateriaal opgeruimd. Staan er veel

materialen op tafel dan ruimen we tussentijds met de kinderen een gedeelte van het

speelmateriaal op. 

Ook staat er speelgoed in het magazijn, dat we kunnen afwisselen. In de kasten blijft

het daardoor overzichtelijker.

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID SPELEN OP HOOGTE 

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

spelen op hoogte. wordt bereikt door: 

Zie protocol Veiligheid Buitenruimte en Groepsruimte; kinderen spelen altijd onder

toezicht. 

Buiten mogen kinderen wel op het speeltoestel klimmen. En ook in de gymzaal, dit is

altijd onder toezicht.In het lokaal mogen de peuters klimmen op de glijbaan. We zien

erop toe dat ze dit veilig doen.De regels hierover bespreken we vaak onder het spelen

met de peuters en spreken hen erop aan als ze teveel risico nemen. 

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

spelen op hoogte wordt bereikt door: 

De kinderen mogen in het lokaal niet klimmen op de grote tafel. In en rond het huisje

klimmen ze in hun spel wel. Dit mag alleen met toezicht van de pm' er en als ze zich

goed kunnen vasthouden (risicospel). En ze klimmen op de glijbaan. 

Buiten mogen ze alleen klimmen op het speeltoestel.Bij het gebruik van de gymzaal

staan pm'ers bij de klimtoestellen. 
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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: 

Dit staat in protocol Veiligheid, dit bespreken we regelmatig met de kinderen. 

Mochten ze niet zelfstandig naar beneden durven of kunnen klimmen dan begeleiden

we de peuters daarbij. 

Het doel Speeltoestellen, muurtjes en natuurlijk speelmateriaal zijn veilig en van

goede kwaliteit. wordt bereikt door: 

Maandelijks wordt het speeltoestel buiten en wekelijks het huisje binnen nagekeken

door de leidsters. Het speeltoestel buiten wordt jaarlijks gekeurd door Van EE.

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID SPELEN MET SNELHEID 

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

spelen met snelheid. wordt bereikt door: 

Kinderen mogen niet botsen met speelmateriaal. Als kinderen rennen in het lokaal

worden ze hierover aangesproken. 

De kinderen rijden en fietsen buiten in een vaste rijrichting. 

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

uitvoeren. wordt bereikt door: 

Kinderen mogen niet extra hard fietsen/ rijden met buiten speelgoed. Kinderen die te

hard rijden voor anderen worden door de pm'ers hierop aangesproken. Kinderen leren

zo ook rekening te houden met andere kinderen. 

Het doel Er worden beschermingsmaterialen geboden voor activiteiten als

bijvoorbeeld fietsen of skaten/ skateboarden. wordt bereikt door: 

Wij bieden geen beschermingsmaterialen bij het fietsen. De kinderen fietsen op

driewielers of een fiets met zijwielen.  

Als ze zelfstandig kunnen fietsen mogen ze op een fiets zonder zijwielen. Dit wordt

begeleid door de medewerkers.

 

 

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: 

Kinderen mogen niet spelen met gevaarlijke voorwerpen. 

Het doel Er wordt alleen gewerkt met goed werkend gereedschap dat geschikt
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voor de leeftijd van het kind. wordt bereikt door: 

Wij schaffen materiaal aan dat goedgekeurd is. Daarnaast kijken leidsters naar wat

kinderen aankunnen, bijv. knippen met een schaar. 

Het doel Gevaarlijke voorwerpen waar niet mee gespeeld mag worden, zijn veilig

opgeborgen. wordt bereikt door: 

Er zijn geen gevaarlijke voorwerpen in het lokaal.  

Soms wordt bij een thema materiaal getoond achter het glas in het kantoor van de

leidsters. Kinderen kunnen materialen dan wel zien, maar er niet aankomen.

 

 

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: 

Dit mag alleen als alle betrokken kinderen het fijn vinden. En alleen buiten of in het

speellokaal. 

Het doel Kinderen kunnen onder veilige omstandigheden trek en duwspelletjes

doen. wordt bereikt door: 

Alleen buiten of het speellokaal en onder toezicht van de pm' ers.

 

 

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 mogen nooit uit het zicht van medewerkers zijn. 

Het doel Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd waarin kinderen uit het zicht

kunnen spelen. wordt bereikt door: 

Kinderen spelen nooit uit het zicht.

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID UITSTAPJES 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers

wanneer er op stap wordt gegaan. wordt bereikt door: 

Dit verschilt per thema. Jaarlijks is er een gezamenlijk uitje. Voor ieder uitje wordt een

draaiboek gemaakt met afspraken.  
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De afspraken worden met kinderen en ouders besproken. 

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

Per twee kinderen is er 1 begeleider, zodat de peuters hun begeleider een hand

kunnen geven tijdens het lopen en evt. bij het oversteken van een weg. 

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

wordt bereikt door: 

De locatie wordt vooraf bekeken en er wordt met het team nagedacht over eventuele

risico's. 

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

wordt bereikt door: 

Bij gebruik van auto's; die moeten verzekerd zijn en moeten een

inzittendenverzekering hebben. 

Alle peuters zitten op een stoelverhoger en dragen een gordel.

 

 

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: 

Af en toe spelen we op het plein van de onderbouw met ons eigen buitenmateriaal.

Dan maken we afspraken met de kinderen wat wel en niet mag. 

Dit geldt ook voor het spelen in de gymzaal van de basisschool. 

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

wordt bereikt door: 

Kinderen spelen binnen in het lokaal; daar kunnen ze niet uit, omdat de deurklinken

hoog zitten. 

Buiten is een hek om het plein. Dit hek mogen ze niet openen. 

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

spelen. wordt bereikt door: 

We kijken of kinderen dit aankunnen en of het voor alle kinderen veilig genoeg is om

daar te kunnen spelen. Daarbij letten we op de omheining/ hekken, hoogte van het

materiaal ed.  

Anders wordt er niet op een risicovolle plek gespeeld.Tijdens het spelen op de

risicovolle plek is er altijd toezicht van een pm'er.
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11 Plan van aanpak 
 

Er zijn geen maatregelen uitgezet.
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12 Grote risico's 
 

 

Heet eten en drinken leiden niet tot letsel

Kinderen worden verschoond op een veilige aankleed tafel.
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