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Inleiding

Het Stichting Kindcentrum Ijsselrijk is een jonge organisatie die op verschillende locaties vormen van
kinderopvang aanbiedt. Het aanbod kinderopvang wordt op termijn steeds meer geïntegreerd in lokale
Christelijke Integrale Kindcentra. Stichting Kindcentrum Ijsselrijk is inhoudelijk verantwoordelijk voor
de kwaliteit van de aangeboden kinderopvang.
Een aantal locaties bestonden al, maar vielen toen onder een andere aanbieder van kinderopvang. Per
1 september 2021 is een verzelfstandiging een feit.

Dit beleidsplan kwam tot stand op basis van het reeds beschreven beleid op de diverse locaties en is
voor wat betreft missie en visie afgestemd op het pedagogisch beleidsplan van Stichting Kindcentrum
Ijsselrijk .
Hiermee brengen wij in beeld wat onze opvattingen en inspanningen zijn met betrekking tot de
veiligheid en gezondheid van de kinderen én de medewerkers binnen het Stichting Kindcentrum
Ijsselrijk .

Veiligheid en gezondheid heeft veel te maken met het gedrag van mensen: hoe zorgen we er samen
voor dat het risico op een ongeval of ziekte zoveel mogelijk wordt verkleind? Daarbij ook het besef dat
niet alle risico’s op voorhand te voorkomen zijn: toch is dat wel ons streven, dat door zo preventief
mogelijk te handelen de eventuele risico’s niet uitlopen in letsel aan mensen.
In dit beleidsplan Veiligheid en Gezondheid willen wij inzichtelijk maken hoe we op binnen Stichting
Kindcentrum Ijsselrijk 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.

Alle medewerkers binnen Stichting Kindcentrum Ijsselrijk zijn verantwoordelijke voor het uitvoeren
van het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn
recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk
teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda
staan. Dit om continu in gesprek te blijven over de veiligheid en gezondheid. Zo blijven we scherp op
onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen
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we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de
inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.

Risico Inventarisatie & Evaluatie
In deze inleiding willen we specifiek even stilstaan bij de RI&E. Aan het einde van dit beleidsdocument
staan de inventarisatielijsten opgenomen die minimaal één keer per jaar worden afgenomen in het
kader van de kwaliteitsborging van de Kinderopvang.
Alle materialen die worden aangeschaft, worden aan de hand van deze lijsten gecontroleerd (minimaal
2 personen). Hiermee borgen we dat er gewerkt/gespeeld wordt met veilig materiaal.
Uiteraard kan een locatie ervoor kiezen deze lijsten vaker af te nemen. De bewaking van de borging
ligt in handen van de manager CICK bij stichting Stichting Kindcentrum Ijsselrijk .

3

Missie, visie en doel

De missie (het hogere doel)

Stichting Kindcentrum Ijsselrijk

werkt vanuit een hoger doel, een missie. In het pedagogisch

beleidsplan wordt dit – op basis van ‘de koers van Christelijke Integrale Kindcentra van IJsselrijk - als
volgt beschreven:
Op een CIKC leren we kinderen vanuit de Bijbel de Christelijke normen en waarden, om zichzelf te zijn
en zich te ontwikkelen tot betrouwbare, weldenkende burgers. Zodanig dat ze zich staande kunnen
houden in en een positieve, constructieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
Ieder CIKC draagt proactief en positief bij aan het bieden van ankers voor een kind. Op het CIKC leert
een kind de wereld te beschouwen en spelenderwijs hier vorm aan te geven, in relatie met ieders eigen
persoonlijke identiteit en dynamiek, die past in de hedendaagse samenleving. Kinderen kunnen
daarbinnen hun eigen identiteit ontwikkelen. Het CIKC is een oefenplek voor deze samenleving. Je leert
er hoe je je gedraagt. Ieder kind leert thuis leert en op het CIKC; daarbij leer het geleerde op het CIKC
ook toepassen; je mag hier oefenen en fouten maken; reflecteren en hier weer van leren: dus we gaan
samen lerend op weg! (De koers van Christelijke Integrale Kindcentra van IJsselrijk, 2021).

De visie (het gewaagde doel)

Het gewaagde doel (visie) wordt eveneens uit het pedagogisch beleidsplan overgenomen:
Vanuit onze visie op ontwikkeling en groei van kinderen in een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 t/m
12 jaar willen wij blijvend opvang en onderwijs aanbieden. We leveren een bijdrage aan de
ontplooiingsmogelijkheden van kinderen en helpen ouders bij de complexe opdracht van opvoeden in
combinatie met werken, door een slagvaardige en dienstverlenende organisatie te zijn. We zijn daarin
altijd creatief, flexibel en durven nieuwe paden te bewandelen. We vinden het belangrijk dat ouders
en medewerkers van IJsselrijk altijd met elkaar in gesprek gaan en blijven over de wijze waarop het
kind wordt opgevoed zodat ieder kind het beste tot zijn recht komt. We streven naar het leveren van
maatwerk aan alle betrokkenen en we willen onze opvang nog meer laten aansluiten op de visie en
opdracht die IJsselrijk zich gesteld heeft en dit ook meer zichtbaar laten zijn. Onder andere door de
doorgaande begeleiding van kinderen van opvang naar school en van school naar de opvang te
versterken, zo is er een voor de kinderen sprake van een soepele overgang naar groep 1 en kunnen zij
optimaal tot ontwikkeling komen.
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We ontlenen onze inspiratie, enthousiasme en handelen aan de Bijbel als Gods woord. Wij willen aan
alle kinderen de liefde van God meegeven; vanuit onze overtuiging staan de kinderen centraal. Ze
mogen bij ons echt en uniek zijn en zich ontwikkelen in een omgeving van warmte, veiligheid, en
geborgenheid in een leerrijke en uitdagende omgeving. Activiteiten worden aangeboden vanuit de
interesse van ieder kind. Ieder kind is welkom op onze kinderopvang. Ook kinderen die (in de
toekomst) geen gebruik maken van onderwijs op een van scholen. Binnen de werklocaties werken
medewerkers opvang en onderwijs samen aan de begeleiding van kinderen. Zij zijn één team. In de
komende jaren willen we de samenwerking tussen school en opvang versterken, onder andere door
meer gebruik te maken van elkaars expertise en kennis en gemeenschappelijk tot planvorming komen.

Kernwaarden

Tenslotte noemen wij ook nog onze kernwaarden voor de Kinderopvang:


Betrouwbaar: wanneer wij werken vanuit “Gods Woord als norm en leidraad” zijn we als
organisatie en als medewerkers betrouwbaar. In alles wat we doen zijn we eerlijk, open en
transparant. We zijn stabiel en consistent in ons handelen. We spreken mensen vanuit dat
vertrouwen aan op hun gedrag of handelen. We werken vanuit vertrouwen waar dat kan en
controle waar nodig.



Samen: als Christelijke organisatie staan we midden in de maatschappij waar we steeds meer
onze positie moeten waarmaken. We bieden vertrouwen, brengen verbinding tot stand en
nemen verantwoordelijkheid. We zien elkaar, staan open voor de ander en reflecteren op onze
eigen handelen.



Leren: vanuit het bijbels perspectief om talenten maximaal in te zetten zijn wij een lerende
organisatie; we leren voortdurend en intentioneel. Zowel onze leerlingen, personeel als
bestuur en toezichthouders ontwikkelen vanuit de kern “op leren gericht leiderschap”. Van
daaruit zijn we op leren gericht in onze interactie, innovatie en het gebruik van data.
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Uitgangspunten veiligheids- en gezondheidsbeleid Stichting Kindcentrum Ijsselrijk :

Wat betekent dit voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid van Stichting Kindcentrum Ijsselrijk ? Om
hetgeen wij met ons Kindcentrum willen bereiken, is het voorwaardelijk dat er sprake is van een veilige
en gezonde omgeving; zonder die voorwaarde lukt het niet.
Dit betekent niet – en dat komt ook duidelijk naar voren vanuit de missie en visie – dat wij daarbij de
kinderen niet willen confronteren met kleine en verantwoorde risico’s. Dat is ook een leerelement in
de opvoeding! Wat we nadrukkelijk niet willen is dat de kinderen en medewerkers schade ondervinden
van gedrag dat voorkomen had kunnen worden: de grote risico’s willen we verkleinen.
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Risico’s
Veiligheids- en gezondheidsbeleid gaat vooral over de preventieve maatregelen met betrekking tot
risico’s in de kinderopvang. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen grote en kleine risico’s.
Grote risico’s leiden tot onaanvaardbaar mentaal en fysiek letsel en dienen daarom zoveel als mogelijk
voorkomen te worden. Kleine risico’s kunnen een deel van de opvoeding zijn: kinderen en
medewerkers kunnen hun gedrag hierop aanpassen. In dit hoofdstuk worden de grote en kleine risico’s
beschreven, waarbij ook wordt aangegeven hoe wij deze risico’s willen voorkomen.
In een ander hoofdstuk van dit beleidsplan beschrijven wij het beleid t.a.v. risico-inventarisatie en
evaluatie.

Grote Risico’s

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die binnen Stichting Kindcentrum
Ijsselrijk 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 noemen we de belangrijkste risico’s, 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 zien wij de volgende risico’s als grote risico’s:


lichamelijk letsel;



oververhitting;



verdrinking;



verbranding;



verstikking;



vergiftiging;



insectsteken.

Veiligheid m.b.t. lichamelijk letsel bieden wij door:


matten te plaatsen onder de buitenspeeltoestellen. Los speelmateriaal in de buurt van
speeltoestellen wordt direct opgeruimd;



duidelijke regels te hebben voor het spelen;



bij omgaan met gereedschap goede uitleg te geven en altijd toezicht te houden;
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kapot speelgoed weg te gooien. We controleren (buiten)speelgoed en speeltoestellen
regelmatig op gebreken;



niet zonder toezicht bij speeltuin te spelen (tenzij anders besproken met ouders en kind);



een doek mee te nemen naar speeltuin als de kans bestaat dat er natte toestellen zijn. Wij
controleren speeltoestellen op natte/gladde treden en handvaten



bij sneeuw/ijs het pad te vegen en te strooien met pekel of zand tot aan de voordeur.

Wij voorkomen oververhitting door de volgende maatregelen te nemen:


ramen (boven de 1.80m.) staan zoveel mogelijk open. Tijdens bewegingsspelletjes wordt er
extra geventileerd, door deuren open te zetten.



bij extreme hitte wordt er vooral ’s nachts en ’s ochtends geventileerd;



bij temperaturen boven de 25 graden geldt het protocol ‘extreme hitte’ (deze vindt u in de
bijlagen); bij extreme hitte wordt de duur van het buiten spelen beperkt en krijgen kinderen
extra te drinken. Het spel wordt aangepast om grote inspanningen te voorkomen;



bij extreme hitte wordt er binnen een ventilator gebruikt.

Verdrinking voorkomen we door:


altijd toezicht te houden wanneer het zwembad buiten staat. Extra toezicht wanneer het
zwembad gebruikt wordt;



alert te zijn wanneer een kind een grote hoeveelheid water binnen krijgt en dit door te geven
aan de ouders. Bij twijfel altijd een arts inschakelen;



verplicht zwembandjes te gebruiken wanneer een kind geen zwemdiploma heeft;



geen wilde zwemspelletjes toe te staan;



alert te zijn op emmers (en andere objecten) waar water in staat. Deze halen we weg of gooien
we leeg (in alle seizoenen).

Genomen maatregelen om verbranding te voorkomen, zijn als volgt:


bij gebruik van de oven (door kinderen) wordt deze niet te hoog gezet en is er te allen tijde
toezicht;



bij gebruik van het fornuis zorgen we ervoor dat de stelen van pannen naar achteren staan;
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we maken geen thee (of andere hete dranken) klaar in de buurt van kinderen. Kinderen
drinken hun thee (of andere hete dranken) aan tafel op. Thee (of andere hete dranken) worden
niet onbeheerd ergens neergezet;



de verwarming is afgeschermd;



tussen mei en september smeren we de kinderen goed in als ze buiten spelen wanneer de zon
schijnt. We gebruiken een anti-zonnebrand met ten minste factor 20 en bescherming tegen
UVA- en UVB-straling. We controleren de kinderen en smeren elke 2 uur in;



er wordt niet te lang in de zon gespeeld. Tussen 12 en 15 uur zorgen we ervoor dat de kinderen
zoveel mogelijk in de schaduw zitten/spelen;



bij felle zon wordt er gebruik gemaakt van een parasol;



bij extreme hitte raden we ouders aan hun kind een pet mee te geven. We raden de kinderen
aan om een T-shirt aan te houden.

Verstikking voorkomen we door:


kapot speelgoed weg te gooien;



extra alert te zijn bij kinderen die koorden aan hun kleding hebben;



voedingsmiddelen als druiven of knakworsten in de lengte door te snijden;



geen pinda’s, zuurtjes en andere verstikkingsgevoelige voedingsmiddelen aan te bieden;



alert te zijn op kleine voorwerpen, zoals kraaltjes of knopen;



in te grijpen wanneer kinderen speelgoed om hun nek doen.

We hebben de volgende maatregelen om vergiftiging te voorkomen:


flessen met giftige stoffen (zoals schoonmaakmiddel) hebben een kinderveilige sluiting en
staan in een afgesloten keukenkastje, met kindersluiting;



bij vergiftiging wordt direct 112 gebeld



bij vergiftiging volgen wij het protocol ‘wat doe je bij vergiftiging’ op(deze vindt u in de
bijlagen), de gifwijzer hangt duidelijk zichtbaar op een centrale plek.

Insectsteken voorkomen we door de volgende maatregelen:


bij buiten eten maken we beperkt gebruik van zoet eten en rietjes. Plakkerige handen en
monden worden gelijk schoongemaakt;
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geen eten of drinken mee te nemen naar speeltuin;



na bezoek aan het bos te controleren op teken. Dit doen we ook wanneer er in de buurt van
struiken of in hoog gras gespeeld is. Wanneer we een teek zien wordt deze verwijderd met
een tekenpen en wordt de wond gedesinfecteerd;



bij bezoek aan het bos de ouders te adviseren de kinderen een lange broek en dichte schoenen
aan te trekken.

Sociale veiligheid:

Ten aanzien van sociale veiligheid zien wij de volgende risico’s als grote risico’s:


Grensoverschrijdend gedrag (zie ook het volgende hoofdstuk)



Kindermishandeling



Vermissing

Grensoverschrijdend gedrag voorkomen we door de volgende maatregelen:


zoveel mogelijk met 2 medewerkers aanwezig te zijn



Altijd zicht op wat iedereen doet (groot raam bij verschoonruimte)



4- ogen principe (zie voor beschrijving het volgende hoofdstuk)

Kindermishandeling voorkomen we door de volgende maatregelen:


Altijd zicht op wat iedereen doet. Onze ruimte is voorzien van veel ramen en is in 1 overzicht
te bekijken



De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt toegepast. Alle medewerkers
hebben deze meldcode en zijn verantwoordelijk de 5 stappen te kennen. Alle medewerkers
dienen te zijn bijgeschoold om zo goed mogelijk met deze meldcode te kunnen werken.

Vermissing voorkomen we door de volgende maatregelen:


we spreken met de ouders af wie het kind op komt halen. Het kind mag niet aan een ander
meegegeven worden als er niets is overlegd, er is altijd eerst telefonisch overleg met de
ouders;
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we weten hoeveel kinderen er op de groep zijn. Op de presentielijst houden we bij wanneer
een kind opgehaald is. Tijdens vaste eet- en drinkmomenten en voorafgaand aan gezamenlijke
activiteiten wordt het aantal kinderen geteld;



we zijn op de hoogte van de bezigheden van kinderen en weten wanneer een kind buiten gaat
spelen; de entreedeur en/of het hek zijn dicht;



we hebben ophaalafspraken met de basisscholen, hier hebben we een vaste verzamelplek;



bij vermissing volgen we het protocol ‘vermissing’ op (deze vindt u in de bijlagen).

Gezondheid:

Ten aanzien van gezondheid zien wij de volgende risico’s als grote risico’s:


hygiëne;



overdragen van ziektekiemen;



infecties aan de luchtwegen en/of allergieën;



voedselinfectie- of vergiftiging.



Wij werken hygiënisch door:
o

de hygiënecode voor kleine instellingen te volgen

o

schoon te maken volgens het schoonmaakschema;

o

na het eten de tafel en vloer goed te reinigen;

o

kinderen hun handen te laten wassen na ieder toiletbezoek en na contact met dieren.

Hygiëne

Werken met kinderen, betekent hygiënisch werken. We werken op de groepen volgens het
hygiëneprotocol (zie bijlagen). We bespreken hier kort hoe wij hygiënisch werken m.b.t. het bewaren
van voedsel, bereiden van voedsel, persoonlijke hygiëne en verschonen indien van toepassing.

Voedsel

Onder voedsel verstaan we in dit hoofdstuk zowel eten als drinken.
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Bewaren van voedsel
Wij bewaren het eten en drinken in een keuken, deze zit in de ruimte. Het voedsel wordt bewaard in
goed afgesloten kasten, producten die gekoeld dienen te worden staan uiteraard in de koelkast.
Gekoelde producten staan niet langer dan een half uur buiten de koelkast (gebeurt dit onverhoopt
wel, dan dient het product binnen twee uur genuttigd of weggegooid zijn). Na opening worden
producten voorzien van datum wanneer het geopend is. We werken met goed afwasbaar keukengerei
(snijplanken, borden, bestek e.d.).
Hygiënecontroles (zoals temperatuur) worden stelselmatig uitgevoerd en genoteerd. Voedsel wordt
altijd goed afgedekt bewaard, ook hier wordt een datum opgeschreven.
Vaatdoekjes, handdoeken en theedoeken worden dagelijks verschoond. Deze worden ook verschoond
bij zichtbaar vuil.

Bereiden van voedsel
Bij het bereiden van voedsel wassen de medewerkers van Stichting Kindcentrum Ijsselrijk allereerst
hun handen. Dit om te voorkomen dat eventuele infecties/bacteriën op voedsel overgedragen worden
(bijv. verkoudheid, griep).
Om kruisbesmetting te voorkomen gebruiken we voor verschillende producten verschillende messen
en snijplanken. Na gebruik wordt dit grondig afgewassen.
Na afloop van de eet-en drinkmomenten wordt overgebleven voedsel gescheiden volgens de
richtlijnen. Dit gebeurt in afgesloten afvalbakken.

Voor het eten wassen de kinderen hun handen. Voedsel wordt geserveerd op schone borden en in
schone bekers, ook het bestek is goed schoon. Brood dat onverpakt op tafel heeft gelegen, wordt niet
terug in de zak gestopt, maar wordt weggegooid.
Na eet-en drinkmomenten wordt de tafel met een schone natte doek afgenomen.

Producten als druiven, worstjes en andere (kleine) ronde etenswaren. worden in de lengte door
midden gesneden om het risico op verstikking te minimaliseren.
Voor het eten gegeven wordt, wassen medewerkers hun handen grondig. De peuters blijven op hun
stoel zitten tijdens het eet-en drinkmoment.
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Persoonlijke hygiëne
Naast het hygiënisch werken in de keuken met voedsel, is het ook van belang zorg te dragen voor de
persoonlijke hygiëne.
Medewerkers van Stichting Kindcentrum Ijsselrijk houden er rekening mee dat zij schone en goed
wasbare kleding dragen. Lang haar wordt vastgebonden, nagels kort gehouden en er wordt geen sterk
geurende parfum/aftershave gebruikt.

Tijdens het bereiden van voedsel dragen we geen sieraden, wondjes worden afgedekt met een
waterafstotende pleister. Daarnaast zorgen we er uiteraard voor dat onze handen schoon gewassen
zijn. Niet alleen tijdens het bereiden van eten, maar ook bijvoorbeeld na een toiletbezoek, na het
niezen, hoesten en/of snuiten van de neus of na contact met huisdieren of afvalbak.

De overdracht van ziektekiemen voorkomen wij door o.a.


zorg te dragen voor een goede handhygiëne en hoesthygiëne. Wij leren de kinderen een goede
hoesthygiëne aan, namelijk: (hand voor de mond) in elleboog of papieren zakdoek hoesten,
hoofd wegdraaien of buigen en handen wassen;



kinderen met een snotneus regelmatig hun neus te laten snuiten. Wij gebruiken voor elke keer
dat er gesnoten wordt een nieuwe papieren zakdoek of tissue. De zakdoekjes of tissues
worden in een gesloten vuilnisbak gegooid en handen worden gewassen;



de kinderen te leren na ieder toiletbezoek hun handen te wassen met vloeibare zeep en hier
ook op toe te zien. Naar het toilet wordt geen speelgoed meegenomen;



wegwerpdoekjes te gebruiken voor het schoonmaken van het gezicht;



minimaal elk dagdeel een schone handdoek te pakken en regelmatig een schone vaatdoek te
pakken. De vaatdoek verschonen wij met heet stromend water;



gebruik te maken van een dichte vuilnisemmer en deze elke dag te legen;



stoffen speelgoed en verkleedkleren regelmatig te wassen op (tenminste) 40 graden op een
lang programma. Tevens zorgen wij ervoor dat ons speelgoed eenvoudig te reinigen is.
Speelgoed dat door kinderen in de mond is gestopt of speelgoed waar zieke kinderen mee
gespeeld hebben, worden direct gereinigd. Dit geldt ook voor speelgoed met zichtbaar vuil.
Speelgoed voor binnen en buiten houden we gescheiden;
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Het voorkomen van infecties aan de luchtwegen en (erger worden van) allergieën voorkomen wij op
de volgende manieren:


de bovenramen (boven 1.80m.) staan zoveel mogelijk open. Tijdens bewegingsspelletjes en
schoonmaakwerkzaamheden wordt er extra geventileerd, het stofzuigen gebeurt bij voorkeur
tijdens de afwezigheid van kinderen;



bij Stichting Kindcentrum Ijsselrijk geldt een rookverbod;



we gebruiken lijm op waterbasis, geen spuitbussen (verf, haarlak, luchtverfrissers), geen
wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere chemicaliën met oplosmiddelen. Na
verfwerkzaamheden luchten we extra.



we gebruiken geen sterk geurende (schoonmaak)producten en kiezen planten/bloemen die
allergeenarm zijn, geen sterke geur hebben en geen stekels of harige bladeren hebben;



het whitebord wordt schoongemaakt met een wisser en eventueel een natte doek;



een bezoek aan een kinderboerderij wordt alleen bezocht na overleg met ouders. Alleen
wanneer blijkt dat er geen kinderen zijn met een allergie voor (huis)dieren.



Overige bezoeken gaan altijd in afstemming met ouders.

Een voedselinfectie- of vergiftiging voorkomen wij door:


gekoelde producten halen we zo kort mogelijk voor gebruik uit de koelkast en wordt niet
langer dan 30 minuten buiten de koelkast bewaard;



we adviseren ouders om geen bederfelijke voedingsmiddelen mee te geven indien nodig;



wanneer een kraan langere tijd niet gelopen heeft, laten wij deze voor ten minste tien minuten
lopen voordat wij deze gebruiken;



we gebruiken schone (afgewassen) producten voor het bereiden van eten. Ook bekers waaruit
gedronken wordt zijn schoon.

Kleine risico's

Al jong begrijpen kinderen dat bepaalde dingen wel of niet mogen, maar pas vanaf de leeftijd van
gemiddeld twee jaar kun je kinderen echt leren omgaan met diverse kleine risico’s, omdat ze dan de
context van afspraken in relatie tot het risico leren begrijpen. Vanaf een jaar of twee kun je dus
afspraken maken met de kinderen om kleine risico’s te voorkomen. Denk ten aanzien van veiligheid
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bijvoorbeeld aan afspraken die gelden tijdens spelsituaties of activiteiten en hoe om te gaan met
bijvoorbeeld speelgoed en gereedschap. Om kinderen mee te laten helpen om risico’s te beperken
kunnen ook ten aanzien van gezondheid afspraken worden gemaakt. Denk aan het wassen van de
handen na toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten. Ook
kunnen kinderen leren hoe ze met afvalemmers om dienen te gaan of leren hoe ze zelf hun luier weg
kunnen gooien.
Om onze doelen te verwezenlijken, is een zo veilig en gezond mogelijke opvang voorwaarde. 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 grote 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 de motorische vaardigheden

•

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. 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 de huisregels. 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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Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op
het welbevinden van het getroffen kind. In dit beleidsplan beschrijven we hoe het risico op
grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen als kinderen, zo veel als mogelijk
wordt beperkt. Het gaat om het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
Onder

grensoverschrijdend

gedrag

vallen

zowel

seksuele,

fysieke

als

psychische

grensoverschrijdingen. Het ziet bijvoorbeeld ook toe op pestgedrag van kinderen onderling.

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op
het welbevinden van het getroffen kind. Dit maakt dit thema belangrijk: ook vanuit de
maatschappelijke ontwikkelingen zien we steeds terugkerende aandacht voor dit onderwerp.
We hebben – naast de punten in het vorige hoofdstuk - de volgende maatregelen genomen om
grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch
gebeurt:


Tijdens teamoverleg wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open cultuur
te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.



De Meldcode Huishoudelijke geweld en kindermishandeling wordt nageleefd en jaarlijks
besproken in het teamoverleg. Ook zullen er vanuit de organisatie regelmatig trainingen en
andere

vormen

van

deskundigheidsbevordering

aangeboden

worden,

zodat

de

beroepskrachten voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op peil houden voor
het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de stappen
van de meldcode.


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.
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De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is als los document beschikbaar. Daarin
staan de te nemen stappen duidelijk uitgewerkt en kan daardoor ook gebruikt worden als
naslagwerk in het geval medewerkers de volgende stap willen nagaan.

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:


Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring) en zijn gekoppeld
in het personen register.



We werken met een 4-ogenbeleid.



De ruimte is zo ingericht dat er te allen tijde een ander persoon mee zou kunnen kijken.



Medewerkers kennen en hanteren het 4-ogenbeleid; men spreekt elkaar hier ook op aan.



Er zijn duidelijke afspraken, en deze zijn bij de medewerkers bekend, hoe er gehandeld moet
worden als een kind een ander kind mishandelt.



Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, waarin een stappenplan en
afwegingskader is opgenomen om de juiste stappen te kunnen zetten.



Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van
kindermishandeling.

Bij gegronde twijfel over vermoedens van grensoverschrijdend gedrag volgen wij de stappen uit de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vertrouwensinspecteur

Het team van vertrouwensinspecteurs (van onderwijs) is bereikbaar onder nummer 0900-1113111

Bij de vertrouwensinspecteur kunnen werkgevers, werknemers en ouders terecht als zij aanwijzingen
hebben dat een werkgever of werknemer (‘professional’) seksueel of ander geweld tegen een kind
gebruikt.
Voor professionals in de kinderopvang die een vermoeden hebben van seksueel misbruik of intimidatie
of een vermoeden hebben van geweld tegen kinderen tijdens de opvang, geldt een meld- en
overlegplicht.

Pedagogisch

medewerkers

kunnen
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altijd

contact

opnemen

met

de

vertrouwensinspecteur. De gegevens over de vertrouwensinspecteur zitten in de map op de groep. De
medewerkers kunnen deze altijd raadplegen.

Beschrijving 4-ogenbeleid

Op de dagopvang en peuteropvang (0-4 jaar) is het wettelijk verplicht het 4-ogenbeleid toe te passen.
Dit vormt een belangrijk onderdeel van het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag.
Vanuit de wet wordt geëist dat de opvang zodanig wordt georganiseerd dat een pedagogisch
medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene de
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een
andere volwassene. Doel van dit beleid is dat het risico op misbruik van kinderen wordt beperkt, en
wel door te voorkomen dat volwassenen zich binnen een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal
gedurende langere tijd ongehoord of ongezien kunnen terugtrekken met een kind.

Hoe is het 4-ogenbeleid bij ons geregeld:


Alle personen die werken binnen de opvang bezitten een VOG en zijn gekoppeld in het
personenregister.



Een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen
aan te spreken zo laag mogelijk is. Dit punt komt regelmatig terug op teamvergaderingen.



Periodes waar één pedagogisch werker op de groep aanwezig is worden geminimaliseerd door
het inzetten van stagiaires en het clusteren van kleine locaties in de vakanties.



Het streven naar transparante ruimtes en gezamenlijk gebruik van ruimtes door zowel
kinderopvang als school. Leidinggevenden en collega`s lopen regelmatig bij elkaar binnen
zonder te kloppen, we houden zoveel mogelijk een open deuren beleid.



Op de groepen liggen in de vakanties aftekenlijsten die kunnen worden afgetekend door de
persoon die onaangekondigd langs- of binnenkomt wanneer een pedagogisch werker alleen
op de groep werkt.



De ruimtes zijn zoveel mogelijk voorzien van ramen naast of in deuren om inkijken te
vergemakkelijken.



Het buitenspelen geschiedt over het algemeen op speelplaatsen die zichtbaar zijn voor o.a.
omwonenden.



Een keer per jaar evalueert de manager CIKC met de oudercommissie of dit beleid nog goed
wordt nageleefd.
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De dagopvang binnen onze kindcentra 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.

Achterwachtregeling

Een achterwacht is in twee situaties nodig:
-

Er is één pedagogisch medewerker op de locatie, waarbij wordt voldaan aan de BKR. In deze
situatie moet een volwassene op afroep beschikbaar zijn die binnen 15 minuten op de locatie
kan zijn. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar.

-

Er is één pedagogisch medewerker op de locatie, waarbij niet aan de BKR wordt voldaan (drieuursregeling). In deze situatie moet een tweede volwassene op de locatie aanwezig zijn. De
afwijkende inzet mag op de dagen van de week verschillen, maar niet per week verschillen.

EHBO-regeling
Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren op
elke locatie minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor
kinder-EHBO. Alle scholingen worden gevolgd bij NIBHV

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.

Om ervoor te zorgen dat er wel ten alle tijden voldoende medewerkers met een geldig en geregistreerd
certificaat voor kinder-EHBO zijn, volgen onze medewerkers jaarlijks een BHV en kinder-EHBO cursus.

Onze medewerkers staan allen weer ingedeeld voor BHV en kinder EHBO maart 2022

Deze certificaten zijn op te vragen bij Stichting Kindcentrum Ijsselrijk .
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Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Beleidscyclus/ Plan van aanpak
Ons beleid omtrent veiligheid en gezondheid is nooit klaar. Er is vrijwel altijd sprake van nieuwe
ontwikkelingen. We blijven nadenken over verbeteringen en vernieuwingen. Wij vinden het belangrijk
om altijd over een actueel beleidsplan voor veiligheid en gezondheid te beschikken. Daarom werken
we volgens een kwaliteitscyclus. Deze cyclus duurt ongeveer 4 jaar. We starten met een uitgebreide
risico-inventarisatie voor de kinderopvang. Deze is in de planning gekoppeld aan de RI&E van de school
c.q. het onderwijs binnen IJsselrijk. Hieruit komt naar voren welke risico’s er zijn.
Aan de hand van de risico’s wordt er een plan van aanpak gemaakt waarin staat hoe de geconstateerde
risico’s worden opgelost. Dit plan van aanpak wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. In de jaren dat
er geen RI&E wordt afgenomen, wordt wel jaarlijks gecontroleerd of er in de onderdelen van de RI&E
zichtbare risico’s zijn gesignaleerd. Deze worden verwerkt in een nieuw plan van aanpak. In alle fasen
is het belangrijk dat er gecommuniceerd wordt met de medewerkers om hun te betrekken bij het
proces. Dit doen we door de voortgang regelmatig te evalueren tijdens het teamoverleg. Ook worden
de ouders minimaal 1 keer per jaar geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van het
plan van aanpak.
Vanuit de RI&E kan de noodzaak om het veiligheids- en gezondheidsbeleid bij te stellen worden
opgenomen in het plan van aanpak.
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Communicatie en afstemming intern en extern
Intern en extern betrokkenen (pedagogisch medewerkers, pedagogisch medewerkers in
opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders)

Hoe zorgen wij op onze locatie ervoor dat medewerkers (pedagogisch medewerkers, pedagogisch
medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers) zich bewust zijn van de veiligheids- en
gezondheidsrisico’s en met deze risico’s kunnen omgaan? En hoe zorgen wij dat ouders en andere
extern betrokkenen weten hoe wij op de locatie werken aan veiligheid en gezondheid en welk
beleidsplan hiervoor is opgesteld?


Wat doen wij structureel aan communicatie over veiligheids- en gezondheidsrisico’s richting
medewerkers?
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, hebben medewerkers (en zij die in opleiding zijn) een signalerende functie: hebben zij
risico’s gezien die niet overeenkomen met het veiligheidsbeleid, dan brengen zij daarvan
onmiddellijk de directeur en manager CIKC op de hoogte en bespreken dit ook in het teamoverleg.
Ook hebben zij een rol in het monitoren: als blijkt dat het geconstateerde risico niet op korte
termijn is verholpen, brengen zij dit opnieuw onder de aandacht van de directeur en manager CIKC
(evt. naar het bestuur van Kinderopvang IJsselrijk: bestuur@ijsselrijk.nl).



Wat doen wij structureel aan communicatie over veiligheids- en gezondheidsrisico’s richting
ouders en andere extern betrokkenen?

De ouders kunnen alle informatie, waaronder ook dit beleidsstuk, vinden op de website. De
informatie op de website wordt up-to-date gehouden. Op deze wijze blijft het voor ouders
duidelijk wat onze afspraken en werkwijze zijn.

Tijdens het intakegesprek berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid
en gezondheid. Zo zijn ouders direct op de hoogte van onze visie ten aanzien van veiligheid en
gezondheid. Daarnaast worden ouders via mail en later via KidsKonnect (zodra deze ingericht is
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voor IJsselrijk)) en via de oudercommissie op de hoogte gehouden van lopende activiteiten.
Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer
deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt dit gecommuniceerd.
Ook ouders hebben een signalerende en monitorende rol: we zijn samen verantwoordelijk voor
de veiligheid van de betrokkenen bij het kindcentrum. Ouders kunnen hun signalen via app/mail
of mondeling doorgeven aan de pm’ers of rechtstreeks naar de directeur van het kindcentrum.


Hoe zorgen wij ervoor dat medewerkers de speerpunten van het veiligheids- en gezondheidsbeleid
en de aanpak ervan kennen?
Tijdens teamoverleg 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.



Hoe zorgen wij ervoor dat nieuwe medewerkers goed betrokken worden?
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.
Ook wordt er intern gekeken of er direct een online training werken met de meldcode aangeboden
kan worden.
Zie ook ons scholingsplan.

En als het niet goed gaat….

Ondanks dat alles goed gaat kan het altijd gebeuren dat ouders of medewerkers een klacht hebben
over de wijze waarop aan veiligheid en gezondheid wordt gewerkt. Wij verwijzen u daarvoor naar ons
klachtenreglement.
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Bijlagen

1. Huisregels Gezondheid
2. Huisregels Veiligheid
3. Protocol vermissing kind
4. Plan van Aanpak RI&E
5. Protocol Extreme Hitte
6. Protocol Vergiftiging
7. Protocol Uitstapjes
8. Protocol Medicijnen
9. Protocol Veilig Slapen
10. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (verwijzing)
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Bijlage 1: Huisregels Gezondheid (binnenmilieu en voorkoming overdracht ziektekiemen)

Huisregels Gezondheid Binnenmilieu

1. Zet ramen (boven 1.80m) zoveel mogelijk open om de ruimtes zo fris mogelijk te houden en
om een bedompte lucht te voorkomen.
2. Ventileer extra tijdens bewegingsspelletjes en tijdens schoonmaakwerkzaamheden.
3. Stofzuigen gebeurt bij voorkeur tijdens de afwezigheid van kinderen.
4. Het schoonmaken gebeurt volgens het schoonmaakschema.
5. Controleer de temperatuur in de ruimtes. De groepsruimte mag niet lager zijn dan 17 C. De
temperatuur wordt ingesteld op 20 C. Voorkom grote schommelingen in temperatuur (i.v.m.
het kunnen groeien van schimmels)
6. Bij temperaturen boven de 25 C geldt een protocol extreme hitte.
7. Er geldt een rookverbod. Als er toch gerookt wordt gebeurt dit buiten, waar geen kinderen
zijn en wordt er zorg gedragen voor het opruimen van restafval.
8. Na het eten de tafel en de vloer goed reinigen.
9. Gebruik lijm op waterbasis
10. Gebruik geen spuitbussen (verf, haarlak, luchtverfrissers)
11. Gebruik geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere chemicaliën met
oplosmiddelen in ruimtes met kinderen of sterk geurende (schoonmaak)producten.
12. Na verfwerkzaamheden extra luchten.
13. Kies planten/bloemen die allergeen arm zijn, geen sterke geur hebben, geen stekels of harige
bladeren hebben.
14. Houd altijd toezicht als er dieren aanwezig zijn. Zorg voor voldoende toezicht bij bezoek aan
dieren. Let vooral op als er eten gegeven wordt aan dieren. Laat kinderen handen wassen
15. Dieren worden alleen toegelaten als blijkt dat er geen kinderen zijn met allergie voor
(huis)dieren. Een bezoek aan een kinderboerderij wordt alleen bezocht na overleg met
ouders.
16. Alle medewerkers zien erop toe dat kinderen hun handen wassen na ieder toiletbezoek. Zorg
dat dit op de goede manier gebeurt (met vloeibare zeep over de gehele handen).
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Huisregels Gezondheid om overdracht van ziektekiemen te voorkomen

1. Draag altijd zorg voor een goede handhygiëne
2. Draag zelf zorg voor een goede hoesthygiëne.
3. Leer kinderen een goede hoesthygiëne aan.
*Hand voor de mond, in elleboog of papieren zakdoek hoesten
*Hoofd wegdraaien of buigen
*Handen wassen
4. Laat kinderen met snot regelmatig hun neus snuiten.
5. Gebruik voor elk kind een nieuwe papieren zakdoek / tissue.
6. Gooi de zakdoekjes / tissues in een gesloten vuilnisbak.
7. Leer de kinderen dat ze na toiletbezoek hun handen goed moeten wassen en zie erop toe dat
dit goed gebeurt, met vloeibare zeep.
8. Let erop dat er geen speelgoed meegenomen wordt naar het toilet.
9. Gebruik wegwerpdoekjes om gezichten mee schoon te maken (i.p.v. washandjes) 10. Zorg
voor een schone handdoek en pak minimaal elk dagdeel een schone handdoek.
10. Pak regelmatig een nieuwe vaatdoek.
11. Verschoon een vaatdoek met heet stromend water.
12. Maak gebruik van een dichte vuilnisemmer.
13. Elke vuilnisemmer wordt dagelijks geleegd.
14. Werk volgens de hygiënecode
15. Haal producten zo kort mogelijk voor gebruik uit de koelkast
16. Gekoelde producten niet te lang buiten de koelkast bewaren.
17. Geef ieder kind zijn eigen servies en bestek.
18. Stoffen speelgoed en verkleedkleren worden regelmatig schoongemaakt en gewassen (op
tenminste 40 C en lang programma). Houd hier bij aanschaf rekening mee.
19. Informeer wanneer er ongedierte in het gebouw wordt aangetroffen en ruim eventuele
uitwerpselen direct op.
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20. Wees alert op beten en krabben van een dier
21. Zorg bij het gebruik van zwembadjes dat ze voor het vullen gereinigd zijn.
22. Zorg voor schoon water (drinkkwaliteit).
23. Zorg dat zwembadjes droog opgeborgen worden.
24. Zorg voor speelgoed dat eenvoudig te reinigen is en dat niet aanzet tot drinken.
25. Er mag niet gegeten en gedronken worden in een zwembadje.
26. Er is altijd toezicht als er gebruik gemaakt wordt van zwembadjes.
27. Speelgoed voor binnen en buiten gescheiden houden.
28. Speelgoed wat kinderen in de mond stoppen of waar zieke kinderen mee gespeeld hebben,
direct reinigen (of in de was doen). Zorg dat zieke kinderen hun eigen speelgoed hebben.
29. Speelgoed met zichtbaar vuil direct reinigen (zeker als het vervuild is met bloed, diarree of
braaksel).
30. Bij bijtincident met bloed of contact met bloed binnen 24 uur contact opnemen met arts of
GGD.
31. Met bloed bevuilde kleding (of stoffen speelgoed) op 60 C uitwassen.
32. Bij bloed altijd wegwerphandschoenen aantrekken.
33. Met bloed, pus of wondvocht bevuilde ondergrond schoonmaken met water en allesreiniger,
goed spoelen en droogmaken. Desinfecteren met ruim alcohol 70% gedesinfecteerd.
34. Let op kinderen met een koortslip (voor besmetting).
35. Let er op dat kinderen niet krabben aan wondjes/blaasjes.
36. Altijd handschoenen dragen bij wondverzorging.
37. Er wordt geen zalf uit potten gebruikt, maar uit tubes of wegwerpflacons, tenzij het
persoonsgebonden zalf is.
38. Pleisters/verband regelmatig verwisselen (zeker als het wondvocht er zichtbaar doorkomt)
39. Altijd handen wassen voor en na wondverzorging of bij het aanraken van wondvocht.
40. Pus/wondvocht deppen voordat het gaat lekken (bijv. met een wattenstaafje).
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Bijlage 2: Huisregels Veiligheid (binnen- en buitenruimte)
Huisregels Veiligheid Binnenruimte

1. Als er gebruik gemaakt wordt van een oven (door kinderen) zet deze dan niet te hoog.
2. Zorg ervoor dat bij gebruik van pannen de stelen naar achteren staan.
3. Maak geen thee (of andere hete dranken) klaar in de buurt van kinderen.
4. Laat kinderen hun thee (of andere hete dranken) aan tafel opdrinken.
5. Houd bij gebruik van gereedschap altijd toezicht.
6. Geef goede uitleg over het omgaan met gereedschap.
7. Gooi kapot speelgoed weg.

Huisregels Veiligheid Buitenruimte

1. Regelmatig speeltoestellen en buitenspeelgoed controleren op gebreken.
2. Wees extra alert bij kinderen die koorden aan hun kleding hebben.
3. Controleer op zwerfvuil.
4. Bij sneeuw/ijs een pad vegen of pekel strooien tot de voordeur.
5. Bij zon (tussen mei en september) kinderen goed insmeren als ze buiten spelen in de zon.
Met factor 20 en bescherming tegen uv-straling. Niet te lang in de zon spelen.
6. Kinderen controleren en indien nodig (om de 2 uur) bijsmeren.
7. Altijd toezicht houden als er gezwommen wordt.
8. Er worden geen fietsen meegenomen naar speeltuin.
9. Omheining tijdens buitenspelen opvang op slot, tijdens bso hoeft deze niet op slot (tenzij er
sprake is van gemengde opvang, dan gaat de omheining wel op slot).
10. Bij het binnen spelen gaat de voordeur op slot.
11. Neem een doek mee naar buiten als de kans bestaat dat er natte toestellen zijn. Controleer
toestellen op natte/gladde treden en handvatten.
12. Er wordt niet zonder toezicht buiten gespeeld.
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13. Na bezoek aan het bos of als er in de buurt van struiken is gespeeld, controleren op teken. Zo
nodig deze verwijderen met een tekenpen en de wond desinfecteren.
14. Bij eten beperkt gebruik maken van zoet eten, rietjes gebruiken en plakkerige handen en
monden gelijk schoonmaken (om wespensteken te voorkomen).
15. Gooi kapot speelgoed of speelgoed met scherpe randen weg.

Huisregels algemeen

1. Na elk toiletbezoek handen wassen.
2. De pedagogisch medewerkers controleren meerder malen per dag de toiletten of ze nog
schoon zijn.
3. Hoesten en niezen in de elleboog. (Na hoesten of niezen handen wassen).
4. Bij het bereiden van eten of drinken altijd vooraf handen wassen.
5. Elke dag pak je schone handdoeken en theedoeken voor het gehele Kindcentrum.
6. Vaatdoekjes vervang je iedere dag (voor het schoonmaken van de tafels/banken en
commode).
7. De ruimtes moeten de hele dag geventileerd kunnen worden.
8. Losse spullen op de grond opruimen/ophangen. (uitgezonderd speelgoed)
9. Tassen (inclusief mobiele telefoons) worden opgeruimd.
10. Jassen aan de kapstok in de gang.
11. Kinderen niet aan de armen omhoog optillen.
12. Zorg tijdens schoonmaakwerkzaamheden altijd dat je schoonmaakmiddelen buiten het bereik
van kinderen neerzet, ook al moet je het zo weer pakken.
13. Niet met agressieve schoonmaakmiddelen schoonmaken waar de kinderen bij zijn. Vegen en
de tafel schoonmaken kan uiteraard wel.
14. De voorraadkast zit altijd op de haak (bovenin), schoonmaakmiddelen niet binnen bereik van
kinderen opruimen.
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Algemene hygiëne:
1. Gebruik geen gezamenlijke washandjes/zakdoeken voor de kinderen.
2. Na het verschonen op het aankleedkussen het kussen reinigen met desinfectie.
3. Geen handdoeken op het aankleedkussen.
4. Vieze luiers weggooien in de daarvoor bestemde luieremmer.
5. Als kinderen ziek zijn of worden hebben we na collegiaal overleg contact met ouders om af te
spreken wanneer het kind gehaald kan worden.
6. Voor het toedienen van medicatie moet altijd eerst de medicijnverklaring door ouders worden
ingevuld en ondertekend. Medicatie moet inclusief verpakking en bijsluiter aangeleverd
worden. Opruimen buiten bereik van kinderen. Afspreken wie die dag de medicatie toedient
7. Na elk gebruik van de thermometer deze reinigen met alcohol.
8. Bij het aanbrengen van zalf plastic handschoenen of een lotion doekje gebruiken.
9. Bij wondverzorging ook plastic handschoenen dragen.
10. Kinderen mogen geen speelgoed of knuffels meenemen tijdens hun toiletbezoek.
11. Na het toiletbezoek worden de handen met zeep gewassen.
12. Iedereen hoest met zijn hand/elleboog voor de mond en wast erna zijn handen.
13. Iedere dag dienen alle vuilniszakken te worden verwijderd, ook al zijn deze niet helemaal vol.
14. Dagelijks komt er een huishoudelijk medewerker die alle groepen schoonmaakt. Dit gebeurt
na sluitingstijd, zodat de vloeren de volgende dag droog zijn na het dweilen.

Veiligheid:
1. Tijdens het verschonen op het aankleedkussen en/of het op- en af lopen van het trapje van
het aankleedmeubel daadwerkelijk contact houden met het kind en het kind niet alleen op het
aankleedkussen laten liggen/zitten.
2. Speelgoed dient regelmatig te worden nagekeken op mankementen. Kapot speelgoed wat niet
meer naar behoren kan worden gemaakt, weggooien.
3. De groepen dienen op meerdere vaste tijdstippen per dag opgeruimd te worden.
4. Denk bij het spelen van de kinderen op koordjes, capuchons, kleine haarspeldjes, sieraden
a. e.d. die kinderen kunnen hebben. Dit kan verstikkingsgevaar opleveren. Deze dan uitof afdoen en vragen of ouders hier rekening mee kunnen houden.
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5. Warme dranken van pedagogisch medewerkers altijd direct opdrinken of neerzetten op een
plek waar de kinderen niet bij kunnen.
6. Er dient altijd een pedagogisch medewerker op de groep te zijn, tenzij deze alleen aan het
werk is.
7. De pedagogisch medewerksters dienen zich te houden aan de afsprakenlijst wat betreft het
schoonmaken van de groepen. Bij afwezigheid dient er door de pedagogisch medewerker zelf
vervanging te worden geregeld.
8. Kinderen mogen niet zonder toezicht in de keuken/kantoor/bergruimte komen of verblijven.
9. Leer de kinderen dat ze zelf hun spullen ophangen/opruimen.
10. Leer de kinderen dat er binnen niet met harde ballen gespeeld mag worden. Dit in verband
met glas van lampen/ramen die mogelijk kapotgaan door het spelen met de bal.
11. Kinderen mogen niet zelf met elektrische apparaten, warmtebronnen, gereedschappen zoals
zagen, hamers e.d. werken zonder toezicht van een pedagogisch medewerker.
12. Losse decorstukken altijd zo neerzetten/ophangen dat ze niet gemakkelijk (naar beneden)
kunnen vallen.
13. Kinderen rennen niet door de gangen en de groepsruimte.
14. Sluit altijd de hekjes van bedjes en boxen ook al is deze leeg.

Brandveiligheid:
1. Zorg ervoor dat alle nooduitgangen vrij zijn van obstakels/opslag.
2. Zorg dat er bij elke nooduitgang een vluchtplan hangt.
3. Controleer regelmatig de noodverlichting.
4. Minimaal 2x per jaar een brandoefening met de kinderen (in samenwerking met school).
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Bijlage 3: Protocol vermissing van een kind

Preventief
1. Weet hoeveel kinderen er op de groep zijn. Check of er afmeldingen zijn.
2. Geef op de presentielijst aan als een kind is opgehaald.
3. Let erop dat de entreedeur en/of het hek dicht zijn.
4. Wees op de hoogte van de bezigheden van de kinderen. Bij het buiten gaan spelen altijd laten
weten aan de leiding.
5. Tel het aantal kinderen tijdens vaste eet-en drinkmomenten en voorafgaand aan gezamenlijke
activiteiten.
6. Wees bij de haal-en brengmomenten alert om te voorkomen dat een ander kind mee de deur
uitloopt.
7. Zorg ervoor dat een invalkracht goed geïnstrueerd is.
Vermissing tijdens de opvang
1. Wanneer je ontdekt dat je een kind mist kun je een aantal dingen doen die helpen het
vermiste kind op te sporen.
2. Meld bij je collega dat je een kind mist. Als je alleen werkt bel dan een achterwacht.
3. Draag de zorg van de andere kinderen over aan je collega en richt je op het vermiste kind.
4. Blijf kalm, denk helder na. Wanneer heb je het kind voor het laatst gezien? Wat was het kind
aan het doen? Waar zou het mis kunnen zijn gegaan?
5. Bekijk eerst goed alle ruimtes. Roep ondertussen het kind.
6. Schakel andere volwassenen (die op dat moment aanwezig zijn) in om te helpen zoeken.
7. De collega die niet helpt zoeken, brengt de directeur op de hoogte. Deze neemt contact op
met de ouders indien het kind niet binnen 30 minuten wordt gevonden.
8. Als het kind niet binnen is, ga dan buiten zoeken. Neem een telefoon mee, zodat je
bereikbaar bent.
9. Zoek eerst op de plekken waar het kind gevaar zou kunnen oplopen
10. Vraag aan voorbijgangers of zij een kind hebben gezien.
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11. Na 20 minuten zoeken bel je de politie: 0900-8844
12. Noteer de naam van de politiefunctionaris die je geholpen heeft aan de telefoon en, zodra dat
bekend is, de naam van de politiefunctionaris die als je contactpersoon aangewezen is.
Als het vermiste kind terecht is:
1. Informeer je de politie als deze ingeschakeld is.
2. Informeer je vervolgens alle andere betrokkenen die weten dat het kind vermist is.
3. Is het belangrijk om na te gaan wat de reden voor de vermissing was, zodat een herhaling
voorkomen kan worden.
Vermissing tijdens de breng – en haaltijden
Hieronder wordt verstaan dat kinderen die vanuit school zelfstandig naar Stichting Kindcentrum
Ijsselrijk gaan of vanuit Stichting Kindcentrum Ijsselrijk zelfstandig naar huis gaan niet op de
betreffende plek aankomen.
Kind komt niet aan op Stichting Kindcentrum Ijsselrijk
1. Als een kind na schooltijd niet aankomt op Stichting Kindcentrum Ijsselrijk terwijl het kind
wel verwacht wordt, vraag dan aan klasgenootjes of vriendjes of zij het kind hebben gezien.
2. Bel vervolgens de ouders om te vragen of het klopt dat het kind niet op Stichting
Kindcentrum Ijsselrijk aanwezig is.
3. Wanneer dit niet klopt laat de ouders dan nagaan waar het kind eventueel kan zijn.
4. Neem contact op met school, zodat je weet of het kind daar wel of niet is geweest.
5. Draag de groep over aan je collega/achterwacht, zodat je je kunt richten op het vermiste
kind.
6. Blijf kalm, denk goed na waar het kind eventueel zou kunnen zijn.
7. Breng de directeur van het kindcentrum op de hoogte.
8. Fiets of loop de route naar school, neem een telefoon mee.
9. Zoek eerst op de plekken waar het kind gevaar zou kunnen oplopen
10. Na 20 minuten zoeken bel je de politie: 0900-8844
11. Noteer de naam van de politiefunctionaris die je geholpen heeft aan de telefoon en , zodra
dat bekend is, de naam van de politiefunctionaris die als je contactpersoon aangewezen is.
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Als het vermiste kind terecht is:
1. Informeer je de politie als deze ingeschakeld is.
2. Informeer je vervolgens alle andere betrokkenen die weten dat het kind vermist is.
3. Is het belangrijk om na te gaan wat de reden voor de vermissing was, zodat een herhaling
voorkomen kan worden.
Kind komt niet thuis vanuit Stichting Kindcentrum Ijsselrijk
1. Waarschijnlijk zal de ouder contact opnemen met Stichting Kindcentrum Ijsselrijk om te
melden dat hun kind niet thuis is gekomen.
2. Informeer alle collega’s. Vraag wanneer ze het kind voor het laatst hebben gezien, wat het
kind deed of van plan was te gaan doen en of ze het kind naar huis hebben zien gaan.
3. Bel evt. vriendjes van Stichting Kindcentrum Ijsselrijk waar het kind eventueel zou kunnen
zijn.
4. Volg verder de richtlijnen van de politie wanneer deze door de ouders is ingeschakeld.

Als een kind wordt vermist tijdens een uitje van Stichting Kindcentrum Ijsselrijk , handel dan volgens
de regels van vermissing tijdens verblijf op Stichting Kindcentrum Ijsselrijk . Schakel zoveel mogelijk
mensen in en informeer ook de beheerders van de locatie.
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Bijlage 5: Protocol Extreme Hitte

1. Kinderen worden bij veel zon (vanaf mei tot september) ingesmeerd.
2. De kinderen worden ingesmeerd met een anti-zonnebrand met ten minste factor 20 en met
UVA en UVB-straling.
3. Kinderen worden om de 2 uur ingesmeerd.
4. Er wordt bij felle zon gebruik gemaakt van een schaduwdoek.
5. Kinderen krijgen extra te drinken, om uitdroging te voorkomen.
6. Bij extreme hitte wordt de duur van het buiten spelen beperkt.
7. Bij extreme hitte wordt het spel aangepast, om grote inspanning te voorkomen.
8. Tussen 12.00 uur en 15.00 uur spelen de kinderen zoveel mogelijk in de schaduw.
9. Wanneer de temperatuur boven de 25 graden komt, gaan we ’s ochtends vroeg naar buiten.
10. We spelen dan aan de achterkant, waar op dat moment schaduw is. ’s Middags spelen we
aan de voorkant buiten, daar is dan schaduw.
11. Bij extreme hitte raden we ouders aan om hun kinderen een pet mee te geven.
12. Bij extreme hitte raden we kinderen aan om een T-shirt aan te houden i.v.m. verbranding.
13. Bij extreme hitte binnen een ventilator gebruiken.
14. Bij extreme hitte vooral ’s nachts en ’s morgens ventileren
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Bijlage 6: Protocol vergiftiging

Wat doe je bij vergiftiging?
1. Zorg voor je eigen veiligheid: voorkom zelf aanraking met de giftige stof
2. Direct 1-1-2 (laten) bellen
3. Volg het advies van de hulpverleners stipt op
4. Laat het slachtoffer nooit braken en geef ook geen water, melk of andere middelen te
drinken tenzij op uitdrukkelijk advies van een professionele hulpverlener
5. Droge giftige stoffen op de huid moeten (voorzichtig) afgeborsteld worden, voordat het
slachtoffer afgespoeld wordt met water
6. Leg een bewusteloze met een normale ademhaling op zijn zij (stabiele zijligging)
7. Als de huid in contact met bijtende stoffen is geweest:
8. Voorkom zelf aanraking met de bijtende stof
9. Spoel met veel water
10. Laat het slachtoffer zo nodig de schoenen en besmette kleding uit trekken, voorkom zo
mogelijk verder contact met het water of de besmette kleding
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Bijlage 7: Protocol uitstapjes

1. vooraf aan een uitstapje worden duidelijke regels vastgesteld en deze worden besproken
met medewerkers en kinderen;
2. medewerkers geven het goede voorbeeld;
3. van tevoren is duidelijk hoeveel kinderen mee gaan en er is voldoende begeleiding voor dit
aantal kinderen;
4. de locatie is vooraf bekend, net als mogelijke risico’s;
5. er wordt gebruik gemaakt van de meest veilige route, zowel lopend, als met de fiets.
6. bij jonge (kleine) kinderen wordt gebruik gemaakt van een autostoeltje of zitverhoger,
oudere (langere) kinderen zitten in de gordel.
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Bijlage 8: Protocol Medicijnen

1.

Er wordt een medisch dossier per kind aangemaakt.

2.

Medicijnen worden in originele verpakking bewaart en op naam kind.

3.

Voor toedienen houdbaarheidsdatum controleren.

4.

Volgens voorschrift bewaren.

5.

Alleen op doktersadvies pijnstillers of koortsverlagende medicijnen geven.

6.

Check de inschrijflijsten en geef alleen medicatie die al eerder thuis is gegeven.

7.

Bijsluiter lezen voor verstrekking medicatie.

8.

Overleggen wie de medicatie mag geven.

9.

Bij wijzigingen moeten de ouders dit onmiddellijk doorgeven.

10. In de agenda schrijven! voor een goede overdracht
11. Afvinklijst gebruiken.
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Bijlage 9: Protocol Veilig Slapen
Inleiding

Het Beleid veilig slapen beschrijft de risico’s en het voorkomen hiervan bij het slapen van kinderen.
De risico’s m.b.t. wiegendood hebben in het bijzonder betrekking op baby’s tot 18 maanden.
Uitzonderingen op het beleid worden alleen gemaakt na toestemming van de leidinggevende Stichting
Kindcentrum Ijsselrijk . Dit wordt vastgelegd en ondertekend op het toestemmingsformulier. Eén
exemplaar daarvan komt in het kinddossier op de locatie en één exemplaar gaat naar de
ouders/verzorgers.
Alle medewerkers zijn verplicht kennis te nemen van dit beleidsstuk. Zij zijn zich bewust van hun
verantwoordelijkheid ten opzichte van de kinderen en hun ouders.

Veilige bedden

De kinderen slapen in stapelbedden of ledikantjes. Oudere kinderen die al in het bedje kunnen gaan
staan, slapen beneden in het stapelbed en de jongere kinderen bovenin of in een ledikant. Bij
stapelbedden met een dakje mogen ook oudere kinderen bovenin slapen.
We gebruiken Aerosleephoezen om de matrassen, om zo de luchtdoorlaatbaarheid te vergroten. Alle
bedden voldoen aan het warenwetbesluit kinderbedden en -boxen. Nieuwe bedden worden besteld
via een vaste leverancier en dienen te voldoen aan de nieuwste normen. De bedden worden jaarlijks
door ons gecontroleerd.

Temperatuur

De factor warmtestuwing speelt een waarneembare rol bij baby’s die onder het beeld van wiegendood
overlijden. Het is van groot belang dat een baby het niet te warm heeft; baby’s worden gekleed naar
de temperatuur in de ruimte. Een baby die zweet heeft het al gevaarlijk warm. Als dat wordt
waargenomen, worden er maatregelen genomen om de temperatuur te laten dalen. Bij hoge
temperaturen in het slaapvertrek, worden de jongste kinderen alleen in rompertjes te slapen gelegd.
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Slaapzak en/of dekentje

Voor kinderen wordt geen dekbedje gebruikt tijdens het slapen, maar een slaapzak en/of een dekentje
met katoenen hoes. Op het kinderdagverblijf zijn deze slaapzakken aanwezig. Wanneer er gebruik
wordt gemaakt van een dekentje, wordt deze rondom goed ingestopt zodat het hoofdje van het kind
vrij ligt. Het kind wordt met de voetjes tot aan het voeteneind gelegd; de lengte van het dekentje wordt
daarop aangepast. Zo kan het kind minder snel met zijn hoofd onder het dekentje komen te liggen.

Standaard situatie

Baby’s worden altijd op de rug in een bedje te slapen gelegd. Tot minimaal de leeftijd van 18 maanden
slapen kinderen in een babytrappelzak. Baby’s die thuis een fopspeen voor het slapen gewend zijn,
krijgen deze ook op onze kinderdagverblijven. Ouders geven die mee naar de kinderopvang.

Bijzondere situaties

Het kan voorkomen dat een kind niet onder de standaard situatie kan slapen. Over het algemeen heeft
dit een medische oorzaak. Het betreft een situatie die niet altijd gewenst en/of mogelijk is, omdat er
risico’s aan verbonden kunnen zijn. Daarom is het belangrijk op de hoogte te zijn van mogelijke risico’s
en de maatregelen om deze te beperken. Hieronder worden deze situaties beschreven.

Buikligging:

Baby’s worden door ons niet op de buik te slapen gelegd, ook niet een enkele
keer. Een baby op de buik te slapen leggen maakt het risico van wiegendood
wel vier tot vijf maal groter dan gemiddeld. Wanneer de baby zich heeft
omgedraaid naar de buik, wordt deze terug op de rug gelegd. Wanneer de baby
zelf kan draaien van de buik naar de rug en andersom, en dit regelmatig doet,
is het niet zinvol deze steeds terug te leggen op de rug.
Er kan een noodzaak zijn om het kindje op de buik te laten slapen. Deze
maatregel dient dan door de ouders te zijn aangegeven op het
inschrijfformulier en wordt voor getekend.
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Inbakeren:

Baby’s worden door ons niet ingebakerd. Het kan een gunstige invloed hebben
op baby’s die niet goed slapen of veel huilen, maar het brengt het risico’s met
zich mee; het kan de kans op een heupafwijking bevorderen en onveilig zijn. Dit
geldt met name voor baby’s die kunnen draaien, verkouden zijn of koorts
hebben (of er wordt koorts verwacht na een vaccinatie). Wij gaan bij deze
situaties in eerste instantie uit van een oplossing waarbij het kind binnen de
normale omstandigheden te slapen kan worden gelegd. Het belangrijkste
uitgangspunt is in dit geval meer rust en regelmaat en minder prikkels.
Er kan een noodzaak zijn om het kindje in te bakeren. Deze maatregel dient dan
door een (kinder)arts of consultatiebureau voorgeschreven te zijn. Hiervoor
dienen ouders te tekenen middels een toestemmingsformulier.

Inbakerslaapzak:

In uitzonderingsgevallen maken wij gebruik van een inbakerslaapzak voor
baby’s. Net als bij inbakeren gaan we bij deze situaties in eerste instantie uit
van een oplossing, waarbij het kind binnen de standaard situatie te slapen kan
worden gelegd. Het belangrijkste uitgangspunt is in dit geval meer rust en
regelmaat en minder prikkels. Mocht de ouder het toch nodig vinden om de
baby in een inbakerslaapzak te laten slapen, dan laten wij de ouder hiervoor
middels een toestemmingsformulier tekenen.
Regels die wij hanteren bij de inbakerslaapzak:
1. De ouder moet het toestemmingsformulier invullen en ondertekenen
2. Bij baby’s die in een inbakerslaapzak slapen, kijken we meerdere keren
per slaapje naar het welzijn van de baby
3. Zodra kinderen aanstalten maken om te draaien worden ze NIET meer
te slapen gelegd in de inbakerslaapzak
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Slapen in

Baby’s slapen in een bedje. Er kan een noodzaak zijn om de baby in een

Kinderwagen:

kinderwagen te laten slapen. Bijvoorbeeld als we een wandeling hebben
gemaakt en de baby ligt lekker in de kinderwagen te slapen, of als de baby
veel huilt omdat het nog moet wennen. Als kinderen in de kinderwagen
slapen, is het belangrijk dat de baby niet te warm wordt. De kinderwagen
moet zodanig geplaatst zijn (in de gang of op de groep) dat goed toezicht
mogelijk is. Kinderen slapen alleen in kinderwagen met open kap. Kinderen
slapen buiten in de kinderwagen alleen onder goed toezicht.
Er zijn 2 regels m.b.t. het slapen in de kinderwagen:
1. Kinderen mogen tot de leeftijd van 4 maanden in de kinderwagen
slapen
2. Zodra kinderen aanstalten maken om te draaien worden ze NIET
meer te slapen gelegd in de kinderwagen

Uitzonderingen

Alle hierboven genoemde situaties die afwijken van het slapen onder de standaard situatie zijn
uitzonderingen op het beleid. Deze worden alleen toegestaan na toestemming van de directeur van
het Stichting Kindcentrum Ijsselrijk .
Voor een uitzonderingssituatie wordt door de ouders aanvullend toestemmingsformulier
ondertekend. Eén exemplaar komt in het kinddossier op de locatie en één exemplaar gaat naar de
ouder(s)/verzorger(s).
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Bijlage 9: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De gehele Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is als apart beleidsdocument aanwezig
op de locaties van Kinderopvang IJsselrijk. Deze Meldcode kan worden gelezen als bijlage 9 van dit
beleidsplan. De keuze om de Meldcode niet integraal op te nemen in dit veiligheids- en
gezondheidsplan is dat hierdoor de vind- en zichtbaarheid van de Meldcode in de organisatie groter
wordt.
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Bijlage 4: Plan van aanpak

Naar aanleiding van de ingevulde inventarisatielijsten, wordt jaarlijks een Plan van Aanpak geschreven
waarin wordt aangegeven hoe het CIKC m.b.t. de geconstateerde risico’s gaat verhelpen.

Daarbij zijn betrokken:
-

De pm’ers van de locatie;

-

De directeur en manager CICK, die op basis van de inventarisatie een analyse maakt en het
voorstel schrijft voor het Plan van Aanpak;

-

De pm’ers en de manager CICK gezamenlijk in het vaststellen van het definitieve Plan van
Aanpak.
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Plan van Aanpak:
Naam groep: Kindcentrum Johannes Calvijn
Datum actieplan; juli 2021
Laatste aanpassing; 15-02-2022
Geplande evaluatie; tweede kwartaal 2022
Inventarisatiedatum: 15-02-2022
Uitgevoerd door: Jessica Talen, manager CIKC
Beschrijving risico’s:
-loshangende kabel
-traphekje zit los
-vingersafe missen
-ombouw verwarming
-verlichting onder het huis
-regels opstellen toiletgebruik
-veiligheid en gezondheids beleid bespreken tijdens teamoverleg
Ook buiten zijn de risico’s zo klein mogelijk. Er is een omheining om de speeltoestellen is een
zachte ondergrond. We houden ons aan de gezondheidsvoorschriften door het regelmatig wassen
van de handen en maken ook kinderen attent op het gebruiken van een goede hygiëne.
Te nemen maatregelen
Uit te voeren door:
Gerealiseerd
1. Er wordt een ombouw
Evert Jan
Gerealiseerd
geplaatst om de verwarmingen
de buizen
2. Traphekje wordt goed
gemonteerd
3. Ombouw wordt geplaatst
rond de verwarming
4. Er worden deur strips op de
overige deuren geplaatst

Evert Jan

Eind februari 2022

Organisatie; Evert Jan

Gerealiseerd

Organisatie; Evert Jan

Gerealiseerd

5. Beleidsplan veiligheid en
gezondheid bespreken tijdens
het teamoverleg

Medewerkers met manager
CICK

Elk kwartaal 2022

6. Verlichting aanbrengen
onder het ‘huisje’
7. regels opstellen en
toepassen rondom
toiletgebruik. Kinderen bij de
bso mogen alleen met basis
regels. Dit is in samenspraak
met de onderbouw
leerkrachten, kinderen en
pm’ers

Organisatie; Evert Jan

September 2021

Medewerkers

Geen einddatum
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