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1 Inleiding/ Algemene informatie 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van de SVEG, locatie Eben-Haëzer. 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. 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 coördinator is eindverantwoordelijke voor het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een beleid 

komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het 

beleid uitdragen. Daarom zal er regelmatig tijdens het voorschooloverleg 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 werkwijzen en kunnen we bij 

veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, 

direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt. 
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2 Missie en visie 

Missie 

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

- kinderen af te schermen van grote risico’s 

- kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s 

- kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling 

 

Visie 

De SVEG heeft de visie dat ieder kind uniek is. Kinderen hebben hun eigen aanleg, tempo, 

achtergrond, belangstelling en mogelijkheden. Wij werken vanuit een ontwikkelingsgerichte 

benadering. Dat wil zeggen: de pedagogisch medewerkers sluiten aan bij de 

ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de kinderen en stimuleren hen om een volgende 

stap te zetten in hun ontwikkeling. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van 

dit alles.  

 

Doelstelling 

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. 
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3 Omgaan 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 categoriën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we de 

belangrijke risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die zijn of worden genomen om 

het risico tot het minimum te 

beperken. 

 

3.1 Fysieke veiligheid 

Onder fysieke veiligheid beschrijven we de risico’s die kunnen leiden tot grote 

en/of ernstige fysieke schade bij de kinderen. Ten aanzien van de fysieke veiligheid hebben we de 

volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s: 

 

Vallen van hoogte 

Genomen maatregelen zijn: 

Kinderen wordt geleerd niet hoger te gaan, dan ze zelf aandurven. 

Kinderen wordt geleerd niet op dak van huisjes te klimmen. 

Kinderen wordt geleerd bij het klimmen rekening te houden met de ander, door 

elkaar tijd en ruimte te geven. 

De pedagogisch medewerkers houden hierop toezicht. 

Verstikking 

Genomen maatregelen zijn: 

Bij de aanschaf van (speel) materialen wordt rekening gehouden met de leeftijd. 

Het speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd op losse of kapotte onderdelen. 

Indien mogelijk wordt het speelgoed gerepareerd en anders verwijderd. 

Speelgoed dat stuk is, wordt verwijderd. 

Kinderen wordt geleerd materialen niet in de mond te stoppen. 

De pedagogisch medewerkers houden hierop toezicht. 

 

3.2 Sociale veiligheid 

 

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

Grensoverschrijdend gedrag 

Grensoverschrijdend gedrag door medewerker 

Zodra er door een collega of andere volwassene grensoverschrijdend gedrag 

door collega jegens een kind wordt opgemerkt, treedt Meldcode deel 2 in werking en worden de 

volgende stappen doorlopen: 

Stap 1a: de beroepskracht brengt signalen in kaart 

Stap 1b: de beroepskracht meldt direct signalen en vermoeden bij de houder/directeur 

Stap 2: de houder/directeur treedt in overleg met vertrouwensinspecteur 

Stap 3: de houder/directeur doet aangifte 

Stap 4: de houder/ directeur handelt naar aanleiding van onderzoek van de politie 

Stap 5: de houder/directeur biedt nazorg voor ouders, kinderen, beroepskrachten en evalueert de 

ondernomen stappen. 
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Grensoverschrijdend gedrag bij kinderen onderling 

Zodra er grensoverschrijdend gedrag bij kinderen onderling wordt opgemerkt, 

treedt Meldcode deel 3 in werking en worden de volgende stappen doorlopen: 

Stap 1: de beroepskracht brengt signalen in kaart 

Stap 2: de beroepskracht doet melding van het gedrag bij de leidinggevende/coördinator 

Stap 3: de leidinggevende/ coördinator beoordeelt de ernst van het gedrag en gaat in gesprek met de 

ouders 

Stap 4: de houder/directeur neemt maatregelen 

Stap 5: de houder/directeur neemt beslissingen over de opvang van het kind 

Stap 6: de houder/ directeur biedt nazorg voor ouders, kinderen, beroepskrachten en evalueert de 

ondernomen stappen 

Het risico op grensoverschrijdend gedrag door volwassenen en kinderen 

onderling proberen we met elkaar te voorkomen door diverse maatregelen. Deze worden verder 

uitgewerkt in hoofdstuk 5 Thema’s uitgelicht. 

Kindermishandeling 

Zodra beroepskrachten signalen zien of een vermoeden hebben van 

kindermishandeling, gaat de meldcode deel 1 in werking en worden de volgende stappen doorlopen: 

Stap 1: de beroepskracht brengt de signalen in kaart en bespreekt de zorg met 

de aandachtsfunctionaris 

Stap 2: collegiale consultatie door beroepskracht/ aandachtsfunctionaris en zo 

nodig raadplegen Veilig Thuis of letseldeskundige 

Stap 3: de aandachtsfunctionaris voert gesprek met de ouder (en indien mogelijk met kind) 

Stap 4: de aandachtsfunctionaris weegt het geweld aan de hand van afwegingskader. Bij twijfel: altijd 

contact met Veilig Thuis 

Stap 5: de beroepskracht/aandachtsfunctionaris beslist over het doen van een melding en het 

inzetten van noodzakelijke hulp 

Vermissing 

Om vermissing op de peutergroep te voorkomen, is er een preventief beleid 

waarin afspraken staan die met de leidsters gemaakt zijn om de kans op vermissing tot het minimum 

te beperken. 

Deze afspraken zijn terug te lezen in het protocol vermissing. 

 

3.3 Gezondheid 

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

en luchtweginfectie. 

Verspreiding van en besmetting met deze gezondheidsrisico’s voorkomen we op 

de volgende manieren: 

Verspreiding via de lucht 

Hoesten en niezen 

Om verspreiding van gezondheidsrisico’s via de lucht te voorkomen hanteren we de hygienerichtlijnen 

van de GGD. Medewerkers wennen zichzelf aan en leren de kinderen om te hoesten of niezen in een 

papieren doek of aan de binnenkant van de elleboog. 

 

Ventileren en luchten 

In de ruimte waar de kinderen verblijven is een thermometer aanwezig. De 

temperatuur wordt regelmatig gecontroleerd en is in de verblijfsruimte niet lager dan 17°C en zo 



7 

mogelijk niet hoger dan 20°C. Ramen waar de zon op staat, worden middels zonwering afgeschermd/ 

geblindeerd. De groepsruimte heeft voldoende voorzieningen om te ventileren en in de ruimte hangt 

een CO2 meter. Dag en nacht wordt er o.a. geventileerd in alle ruimten door roosters die altijd 

openstaan. De ventilatieroosters worden jaarlijks gereinigd tijdens de onderhoudswerkzaamheden. 

Alle ventilatieroosters worden vrijgehouden. 

Verspreiding via de handen  

Hand hygiene 

Om verspreiding via handen te voorkomen zorgen de medewerkers voor een 

goede handhygiene. Ze wassen hun handen op de juiste momenten en op de juiste manier. Zij leren 

de kinderen hoe en wanneer hun handen te wassen. 

Persoonlijke hygiene 

Wanneer een kind een klein, open (schaaf)wondje heeft, mag er geen infectie 

ontstaan. Om dit te voorkomen wast de medewerker voor- en na wondverzorging de handen en 

draagt wegwerphandschoenen. 

 

Verspreiding via oppervlakken (speelgoed) 

Speelgoed dat in de mond genomen wordt, wordt regelmatig gereinigd. 

Zichtbaar verontreinigd speelgoed wordt direct gereinigd. Speelgoed voor binnen en buiten wordt 

gescheiden gehouden. Knuffels en stoffen speelgoed worden regelmatig gewassen. Er wordt alleen 

stoffen speelgoed en knuffels aangeschaft dat op minimaal 40 graden gewassen kan worden. Voor 

elke vakantie wordt al het stoffen speelgoed gewassen. Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat 

er geen speelgoed mee naar het toilet genomen wordt. 
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4 Omgang met kleine risico's 

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

ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelgoed 

voorkomen. Daarom beschermen we de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s. Maar met over-

bescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. 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 hoesten en niezen in de elleboog. De 

afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in de doelen die verderop in dit plan 

beschreven staan. 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 

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. We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar 

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

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

 In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je 
met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat 
wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is. 

 Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald 
gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit 
nodig is. 

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: 

  Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 We werken met een vierogenprincipe. Daarnaast zijn ouders of andere aanwezigen op de 
groep niet alleen met de kinderen; er is altijd een pedagogisch medewerker op de groep. 

 Medewerkers kennen het vierogenprincipe. 

 Het vierogenprincipe wordt goed nageleefd. 

 Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vierogenbeleid niet goed wordt 
nageleefd. 

 De ruimtes van de peutergroep zijn zo ingericht dat iemand gezien of gehoord kan worden. 

 Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind grensoverschrijdend 
gedrag toont jegens andere kinderen op de opvang. 

 Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind 
grensoverschrijdend gedrag toont jegens andere kinderen op de opvang. 

 De meldcode beschrijft wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed. 

 Medewerkers kennen de meldcode wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed. 

 

5.2 Het vier-ogenprincipe 

De bedoeling van het vierogenprincipe is dat kinderen op de peutergroep zoveel mogelijk in het zicht 

of het gehoorveld zijn van meer dan één volwassene. Dit betekent dat altijd iemand moet kunnen 

meekijken of mee luisteren op de peutergroep. 

In principe staan er altijd twee pedagogisch medewerkers op de groep. In het geval dat er acht of 

minder kinderen op de groep zijn, is het gezien de pedagogisch medewerkers-kindratio toegestaan 

dat er één leidster aanwezig is. Wanneer dit het geval is, zal er een vrijwilliger,(volwassen) stagiaire of 

een onderwijskracht/assistentie extra aanwezig zijn. 

Naast de groepsruimte van de peutergroep is een lokaal van de basisschool. Als er één leidster op de 

groep (en er in incidentele gevallen geen vrijwilliger is) of dat een leidster een kind verschoont in het 

toilet, dan zal dit gemeld worden aan de leerkracht. Deze leerkracht kan af en toe naar binnen 

kijken/lopen. Het lokaal van de peutergroep is op een heel centraalpunt in de school, waar ieder 

moment van de dag veel volwassen personen voorbijlopen. 
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5.3 Achterwachtregeling 

Als er op de peutergroep maar één pedagogisch medewerker aanwezig is, moet er een zogenaamde 

achterwachtregeling worden getroffen in verband met mogelijke calamiteiten. Deze achterwacht hoeft 

niet bij de peutergroep aanwezig te zijn, maar dient wel bereikbaar te zijn en moet binnen 15 minuten 

aanwezig kunnen zijn. Er is voor gekozen dat personeel van de Eben-Haëzerschool als achterwacht 

fungeert. Op het moment dat er maar één pedagogisch medewerker op de groep staat, zijn de 

onderwijsassistenten van de Eben-Haëzerschool achterwacht.  
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6 EHBO regeling 

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

ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten 

voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Daarom hebben we altijd minimaal één BHV-er op locatie 

gedurende de openingstijden van de peutergroep. Daarnaast hebben we ten allen tijde op onze 

locatie meerdere medewerkers met een geldig en geregistreerd certificaat voor (kinder)EHBO. Verder 

zijn er binnen de school altijd medewerkers aanwezig die in bezit zijn van een BHV-certificaat/EHBO-

diploma waarop een beroep gedaan kan worden. 
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7 Beleidscyclus 

7.1 Beleidscyclus 

Onze beleidscyclus start met een risico-inventarisatie m.n. uitgevoerd door de 

coordinator. Zij voert deze jaarlijks in het najaar uit. Het team wordt geïnformeerd over het uitvoeren 

van deze risico-inventarisatie en mag punten aangeven waar zij tegen aanloopt op het gebied van 

veiligheid en gezondheid. Als de inventarisatie is uitgevoerd, worden de resultaten doorgestuurd naar 

het team met het verzoek deze door te nemen. Eveneens wordt zij besproken op het eerstvolgende 

voorschooloverleg. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie. Op basis van de risico-

inventarisatie stelt de coordinator eventuele actiepunten op. Het team wordt op de hoogte gebracht 

van deze actiepunten/plannen. In deze actieplannen wordt een datum opgenomen, wanneer het 

actieplan met genomen maatregelen is afgerond. Samen met het team wordt gekeken of deze datum 

is gehaald en wordt het plan geëvalueerd. Op basis van de evaluaties wordt eventueel het 

beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. 

 

7.2 Plan van aanpak 

Welke maatregelen worden genomen? 

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

veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie is gebleken dat er deze keer geen 

actiepunten zijn voor onze locatie. 

 

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 jaarlijks de genomen maatregelen en/of 

ondernomen acties tijdens ons voorschooloverleg. Indien een maatregel of actie een positief effect 

heeeft gehad, wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast.  
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8 Communicatie en afstemming intern en extern 

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- 

en gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of 

bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe medewerker op de 

locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat deze 

persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is. 

Tijdens het voorschooloverleg is het bespreken van mogelijke veiligheidsen 

gezondheidsrisico’s jaarlijks een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te 

maken en bij te stellen. Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback 

aan elkaar. 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt voorgelegd aan de oudercommissie. Zij heeft hier 

adviesrecht op en als organisatie staan wij open voor vragen of aanvullingen. 

In de informatiegids naar ouders staat geschreven dat er een veiligheids- en 

gezondheidsbeleid opgesteld en dat deze is in te zien op de website van de voorschool. Bij grote 

wijzigingen in het veiligheids-en gezondheidsbeleid, wordt deze opnieuw voorgelegd aan de 

oudercommissie en worden ouders op de hoogte gebracht. Wanneer er vragen zijn van ouders 

worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders 

interessant is, wordt deze in de nieuwsbrief opgenomen. 
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9 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 de Geschillencommissie 

Kinderopvang. Meer informatie hierover kan de ouder vinden in onze klachtenregeling. Deze 

klachtenregeling is terug te lezen in onze informatiegids. 
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10 Voorzorgsmaatregelen i.v.m. corona 

Op de peutergroep houden we ons aan de richtlijnen van de RIVM wat betreft 

de voorzorgsmaatregelen i.v.m. corona voor de kinderopvang. 

Informatievoorziening naar ouders 

Ouders worden bij veranderingen van de maatregelen op de hoogte gesteld van de regels via de 

nieuwsbrief van school. Op de website van de school is de beslisboom BESLISBOOM 0 jaar t/m 

groep 8 verkouden kinderen toelaten op kinderopvang / school geplaatst.  

Bij veranderingen van maatregelen wordt steeds de nieuwe versie geplaatst. 

Halen/ brengen 

Afhankelijk van de maatregelen op een bepaald moment mogen ouders wel of niet naar binnen als zij 

hun kind komen halen/ brengen. 

 Wanneer ouders de locatie niet mogen betreden staat één van de PM buiten bij het hek en 
wacht de kinderen op, brengt ze naar de groep waar de andere PM ze welkom heet.  

 Wanneer ouders de locatie wel weer mogen betreden laten we de kinderen binnen brengen 
en houden we als volwassenen altijd 1,5 m. afstand . 

 Als kinderen echt moeite hebben met binnenkomen mogen ouders hen binnen brengen, maar 
wordt hen verzocht een mondkapje te dragen te denken aan de 1,5 m. en het afscheid zo kort 
mogelijk te houden. 

 

Overdracht van ziektekiemen 

Kinderen en medewerkers wassen veelvuldig hun handen. Het meenemen van eigen 

speelgoed/knuffel wordt beperkt. Het is toegestaan in het kader van emotionele veiligheid of als het 

materiaal is wat past bij het thema en voor langere tijd in de klas blijft. 

Wanneer de landelijke regels erom vragen geldt voor het personeel  een dringen advies om in het 

gebouw ( buiten het lokaal) een mondkapje te dragen. 

 

Veiligheid en gezond gebouw en omgeving 

De ventilatie van de groepsruimte krijgt nadrukkelijk aandacht. Rondom staan ramen open, zodat er 

goed geventileerd wordt. 

Dagelijks vindt extra hygiÃ«ne plaats van contactpunten zoals deuren e.d. 
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11 Doelen 

Sociale Veiligheid  

 

BELEID VEILIGHEID & ONTWIKKELING  

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

De peutergroep wordt bezocht door maximaal 16 peuters. Een groep heeft twee vaste pedagogisch 

medewerkers, zodat de peuters aan hen gewend raken. Elk kind heeft een vaste PM'er als mentor. 

De kinderen van de peutergroep spelen, zoveel mogelijk, gescheiden van kinderen van de 

kleuterschool of met maximaal één andere groep, waardoor het op het plein voor hen overzichtelijk en 

duidelijk is.  

Het doel Onbekende personen kunnen de opvang niet betreden zonder toestemming. wordt 

bereikt door: 

Alle medewerkers zien er op toe om niet zomaar een onbekenden toe te laten. Een onbekende wordt 

aangesproken en gevraagd naar de reden van komst en een verzoek gedaan weg te gaan als 

diegene niet kan aangeven wat de reden van komst is. Ouders geven aan wie het kind komt ophalen 

als zij zelf verhinderd zijn. Het kind wordt niet meegegeven aan personen waarvan niet met 100% 

zeker is dat dit goed is. In twijfelgevallen wordt er contact opgenomen met de ouder(s) voor 

toestemming. De komst van onderhoudsmedewerkers of reparateurs van andere bedrijven etc. wordt 

altijd vooraf gemeld door de directie/conciÃ«rge. Bij twijfel mag gevraagd worden naar een legitimatie.  

Het doel Kinderen kunnen de opvang niet zonder toestemming verlaten wordt bereikt door: 

Er is voldoende toezicht, zodat kinderen het gebouw in principe niet ongezien kunnen verlaten. De 

buitendeur is voorzien van een deurdranger en valt altijd dicht. Kinderen verlaten alleen met 

toestemming het lokaal om bv. naar de w.c. te gaan. Kinderen spelen nooit zonder toezicht buiten. 

Afspraken over het voorkomen dat kinderen zonder toestemming de opvang verlaten zijn te vinden in 

het protocol vermissing. Bij vermissing van een kind handelt het personeel altijd volgens dit protocol.  

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

wordt bereikt door: 

In het pedagogisch beleidsplan van de peutergroep staat omschreven hoe wordt omgegaan met de 

ontwikkeling van de kinderen. Wanneer sprake is van gedrags- of psychische problemen, wordt dit 

door ouders beschreven op de startvragenlijst en bij de kennismaking of het luistergesprek 

besproken. Mogelijk hebben deze kinderen ook een VVE-indicatie. Indien van toepassing worden 

deze kinderen aan de hand van een handelingsplan hierin ondersteund. 

Sociale Veiligheid  

 

BELEID KINDERMISHANDELING EN ONGEWENST GEDRAG  

Het doel Op de opvang is geen sprake van kindermishandeling door medewerkers. wordt 

bereikt door: 

Voor de pedagogisch medewerkers en alle andere betrokkenen bij de peutergroep is een actuele 

VOG aanwezig. Zij staan eveneens ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Zodra 

nieuwe medewerkers, stagiaires of vrijwilligers op de groep komen werken, wordt voor hen een VOG 

aangevraagd en zullen zij ingeschreven worden in het register kinderopvang.  

Het doel Op de opvang wordt grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling direct 

aangepakt. wordt bereikt door: 

Kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. 

Zo leren we 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.  

Het doel Medewerkers zijn in staat kindermishandeling in huiselijke kring te signaleren en het 

aan te pakken. wordt bereikt door: 

Medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van de meldcode huiselijk geweld en 
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kindermishandeling van de brancheorganisatie kinderopvang die op locatie aanwezig is en wanneer 

het vermoeden bestaat dat een kind in aanraking komt met huiselijk geweld of (seksueel / geestelijk / 

lichamelijk) wordt mishandeld, zal worden gewerkt volgens de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling en bijbehorende handleiding van de brancheorganisatie kinderopvang.  

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

Op onze peutergroepen hebben we dit zo geregeld dat in de groep altijd een tweede pedagogisch 

medewerker en/of een vrijwilliger of stagiaire aanwezig is.  

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

Het personeel van de Eben-Haëzerschool fungeert als achterwacht. Op het moment dat er maar 

Ã©Ã©n pedagogisch medewerker op de groep zou komen te staan, zijn de onderwijsassistenten van 

de school achterwacht. 

Verzorgen  

 

BELEID ETEN/DRINKEN  

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

De kinderen zitten op stoelen die speciaal vervaardigd zijn peuters. (Hoogte A1)  

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

Kinderen nemen van thuis eten en drinken mee in een rugtas.  

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

De kinderen hebben zelf geen warm eten en drinken. De pedagogisch medewerkers zorgen, indien 

van toepassing, ervoor dat heet drinken (koffie/thee) op een voor kinderen niet bereikbare plaats 

staat. 

Verzorgen  

 

BELEID ZONBESCHERMING  

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

De kinderen worden beschermd tegen de zon en uitdroging door:  

-Bij extreme hitte de duur van het buitenspelen te beperken en het spel aan te passen. -Bij hoge 

temperaturen extra drinken aan te bieden. -In de zomerperiode zo nodig in te smeren, ook als ze in 

de schaduw spelen, met een anti-zonnebrandmiddel met een factor (SPF) van ten minste 20. - Bij 

extreme hitte treedt het hitteprotocol in werking. 

Verzorgen  

 

BELEID OVERDRACHT VAN ZIEKTE KIEMEN  

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

Onze regels over handen wassen: Hoe moeten handen worden gewassen?-De handen worden 

gewassen met stromend water en vloeibare (desinfecterende) handzeep. 

-Maak de handen nat en doe er vloeibare zeep op. -Wrijf de handen in met zeep en water op de 

handpalmen, tussen de vingers, de nagels, duimen en de vingertoppen. -De handen worden na het 

wassen goed schoongespoeld. -De handen worden altijd met een papieren of katoenen handdoekje 

afgedroogd. De handdoek wordt dagelijks gewisseld. Wanneer moeten handen warden gewassen? -

Handen worden gewassen bij (on)zichtbare verontreiniging van de handen-Handen worden 

gewassen voor het aanraken van voedsel. -Handen worden gewassen voor het eten of helpen met 

eten. -Handen worden gewassen voor wondverzorging, aanbrengen van zalf of crÃ¨me. -Handen 

worden gewassen na hoesten, niezen en snuiten. -Handen worden gewassen na toiletbezoek of na 

het afvegen van de billen van een kind. -Handen worden gewassen na het verschonen van een kind. 

-Handen worden gewassen na contact met lichaamsvocht van een kind, zoals speeksel, snot, 

braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed. -De medewerkers leren de kinderen hoe en wanneer hun 

handen te wassen. In de groepsruimte en in het toilet zijn voorzieningen om handen te wassen 

(vloeibare zeep en papieren handdoekjes).  
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Het doel Kinderen en medewerkers niezen of hoesten zo dat verspreiding van 

ziekteverwekkers zoveel mogelijk wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

De afspraken over wat te doen als een kind of medewerker griep heeft of verkouden is zijn: Er wordt 

extra aandacht besteedt aan een goede handhygiÃ«ne. De PMâ€™er raadpleegt zonodig de GGD-

website bij ziekteverschijnselen van besmettelijke aard (diarree of huiduitslag.) Verder wennen ze 

zichzelf eraan en leren zij de kinderen om te hoesten of niezen in een papieren doek, of aan de 

binnenkant van de elleboog, of anders in de mouwen. De papieren doeken worden na gebruik 

meteen weggegooid. Toch vervuilde handen worden gewassen met water en vloeibare zeep. Als een 

kind zich ziek voelt, wordt contact opgenomen met ouders zodat kind kan worden opgehaald.  

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

wordt bereikt door: 

Wanneer een kind een klein, open (schaaf)wondje heeft, mag er geen infectie ontstaan. Om dit te 

voorkomen geldt de volgende werkwijze: De PM  

-wast voor- en na wondverzorging de handen en draagt wegwerphandschoenen (EHBO-kast) -spoelt 

het wondje schoon met water -dept pus of wondvocht met bijvoorbeeld een steriel gaasje -dekt het 

wondje af met een pleister of verband -verwisselt de pleister of verband regelmatig om het wondje of 

huid schoon te houden. Bloed kan worden verwijderd met papier, schoon water en allesreiniger. 

Droog daarna het oppervlak en desinfecteer zonodig met een desinfecteermiddel. (Alcohol 70%) Laat 

drogen aan de lucht. Bij bijtincidenten waarbij bloed vrijkomt, wordt dit aan ouders gemeld, zodat er 

contact opgenomen kan worden met de huisarts.  

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

In de groepsruimte is een afvalbak. Doordat kinderen eten en drinken (water) van thuis meenemen is 

de hoeveelheid afval beperkt. Kinderen kunnen zelf hun afval weggooien in de afvalbak. De afvalbak 

is gesloten met een klep. De afvalbak wordt minimaal 2x per week geleegd door de conciÃ«rge. 

Zonodig vervangen PM’ers zelf vaker. De afvalcontainers zijn gesloten, zodat geen ongedierte op het 

afval kan afkomen en staan opgeborgen in een daarvoor bestemd hok, waar de kinderen niet bij 

kunnen.  

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

spuugdoekjes, washandjes). wordt bereikt door: 

Vaatdoeken worden na gebruik uitgespoeld met stromend water. Minimaal elk dagdeel wordt een 

schone vaatdoek gebruikt. Bij zichtbare verontreiniging en na vuile klusjes wordt ook een schone 

vaatdoek gepakt.  

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

Speelgoed dat (niet) in de mond genomen wordt, wordt regelmatig gereinigd. Zichtbaar verontreinigd 

speelgoed wordt direct gereinigd. Speelgoed voor binnen en buiten wordt gescheiden gehouden. 

Knuffels en stoffen speelgoed worden regelmatig gewassen. Er worden alleen stoffen speelgoed en 

knuffels aangeschaft die op minimaal 40 graden gewassen kunnen worden. Voor elke vakantie wordt 

al het stoffen speelgoed gewassen. Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat er geen speelgoed 

mee naar het toilet genomen wordt.  

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

In verband met gemeenschappelijk speelterrein met de gemeente is het niet mogelijk om te 

voorkomen dat honden en katten toegang hebben tot de zandbak. Indien nodig worden uitwerpselen 

van honden en katten met ruim zand uit de zandbak geschept. De kinderen eten en drinken niet bij de 

zandbak, maar binnen of op een bankje buiten. De pedagogisch medewerker ziet er op toe dat 

kinderen met sterk vervuilde handen hun handen wassen na het spelen in het zand. Het zand wordt 

vrijwel jaarlijks verschoond.  

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

zo klein mogelijk gemaakt. wordt bereikt door: 

Het buiten eten of drinken van voedsel wat wespen en/of bijen aantrekt (zoetigheid) wordt beperkt. 

Wanneer toch buiten gedronken wordt, wordt gebruik gemaakt van rietjes om te voorkomen dat een 

bij of wesp in de mond of keel terecht komt. Plakkerige handen en monden worden schoongemaakt 

voor het naar buiten gaan. Op de locatie zijn een pincet en een speciaal spuitje aanwezig, waarmee 
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direct de angel verwijdert en het gif weggezogen kan worden. Op locatie is altijd een gediplomeerd 

(kinder)EHBO'er aanwezig die geraadpleegd kan worden. De kans om met een teek in aanraking te 

komen is vrijwel nihil, door de afwezigheid van struiken en gras op het speelterrein. 

Verzorgen  

 

BELEID MEDISCH HANDELEN  

Het doel Medewerkers zijn in staat kinderen een zorgvuldige medische behandeling te geven. 

wordt bereikt door: 

De gehele medicijntoediening en het medisch handelen bij kinderen staat vermeld in het protocol 

medicijngebruik, die ook gehanteerd wordt op de basisschool. Indien medicijnen worden toegediend 

moet er een bijsluiter bij het medicijn aanwezig zijn en is er een schriftelijke verklaring ondertekend 

door de ouders. Er worden alleen medicijnen verstrekt in de originele verpakking met bijsluiter die op 

naam van het kind uitgeschreven zijn. Er worden alleen medicamenten verstrekt die al eerder thuis 

verstrekt zijn. Voor het verstrekken van het medicament wordt de bijsluiter gelezen. De 

houdbaarheidsdatum van het medicijn wordt voor toediening gecontroleerd. Medicijnen worden in de 

originele verpakking met houdbaarheidsdatum volgens voorschriften bewaard. Er wordt gewerkt met 

een schriftelijke procedure met betrekking tot calamiteiten als gevolg van verstrekking van een 

geneesmiddel. Gezondheidskenmerken en bijzonderheden op dit vlak worden in het dossier van het 

kind vastgelegd. Er wordt vastgelegd wie de medicijnen verstrekt en welke huisarts een kind heeft. Er 

is een afspraak gemaakt met een huisarts in de buurt, zodat in geval van calamiteiten hierop 

teruggevallen kan worden. Paracetamol wordt alleen in overleg met ouders verstrekt. Noodzakelijke 

medische handelingen worden uitgevoerd op basis van een volledig ingevulde en ondertekende 

ouderverklaring. Ouders geven vooraf schriftelijk toestemming voor medische handelingen. Als 

personeel niet bevoegd is tot medisch handelen, zorgen ouders voor een adequate oplossing.  

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

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

Op locatie zijn minimaal twee medewerkers met een geldig (kinder)EHBO diploma. Daarnaast zijn er 

in het gebouw meerdere medewerkers met een geldig EHBO- diploma, die geraadgpleegd kunnen 

worden. De kennis over (kinder)EHBO wordt up-to-date gehouden, door het jaarlijks volgen van 

nascholing. 

Verzorgen  

 

BELEID VERSCHONEN/TOILETGEBRUIK  

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

De verschoning vindt plaats op de verschoontafel in het invalidentoilet. Bij het uitklappen van de tafel 

is het van belang dat deze op de juiste wijze wordt uitgeklapt. De pedagogisch medewerkers stellen 

zich vooraf hiervan op de hoogte.De PM zorgt ervoor dat de benodigde spullen bij een verschoning 

binnen handbereik liggen. Een kind wordt verschoond op een aankleedkussen. Het kind wordt nooit 

alleen gelaten tijdens het verschonen!  

Het doel Kinderen worden op veilige en hygiÃ«nische wijze en op een schone tafel 

verschoond. wordt bereikt door: 

Het verschonen vindt plaats in een aparte ruimte, nl. op de verschoontafel in het invalidentoilet. Nabij 

de verschoonruimte zijn de materialen aanwezig die nodig zijn voor de verschoning. 

(aankleedkussen, zachte-vochtige washandjes, billendoekjes) Kinderen die een pamper dragen 

worden alleen verschoond als ze gepoept hebben. Plasluiers worden alleen verschoond als het nodig 

is. Wanneer een kind nog niet zindelijk is geven ouders zelf pampers mee voor een eventuele 

noodzakelijke verschoning. Zo nodig wordt schone kleding vooraf gepakt uit de bakken in de EHBO-

kast op de gang. Pampers worden na gebruik direct buiten in de container gegooid. Na verschoning 

worden de handen gewassen en het aankleedkussen en de aankleedtafel gereinigd. Bij vervuiling 

met bloed of bloederige diarree wordt de conciërge hiervan op de hoogte gesteld. Hij draagt er zorg 

voor dat het aankleedkussen gedesinfecteerd wordt met alcohol 70%. Zie ook protocol verschonen.  
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Het doel Het toilet bezoek/ op een schoon potje gaan gebeurt hygiënisch. wordt bereikt door: 

Er wordt gebruik gemaakt van speciale kindertoiletten. Kinderen gaan zolang nodig onder begeleiding 

naar het toilet. Kinderen wordt geleerd zittend gebruik te maken van het toilet. PM'ers helpen zonodig 

bij het afvegen van de billen. Kinderen wordt geleerd na wc bezoek handen te wassen met water en 

(desinfecterende) handzeep. 

Veilig en gezond gebouw en omgeving  

 

BELEID INRICHTING BINNENRUIMTEN  

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

wordt bereikt door: 

Kapstokhaken zijn naar de muur gericht en afgeschermd met een rand. Het meubilair en speelgoed 

staat zodanig opgesteld dat er zo breed mogelijke looproutes zijn. Kinderen wordt aangeleerd binnen 

te lopen en niet te rennen. Speelgoed blijft niet onnodig rondslingeren maar wordt z.s.m. opgeruimd. 

Losse vloerkleden (speelkleden) zijn van zodanige materiaal dat zij min of meer vast liggen en niet 

kunnen opkrullen of wegschuiven.  

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

In de ruimtes waar de kinderen komen bevinden zich geen giftige producten of stoffen.  

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

bereikt door: 

Op locatie zijn geen elektrische apparaten aanwezig m.u.v. een cd-speler. Het snoer hiervan is buiten 

de looproute van de kinderen. In het lokaal staan alleen lage, stabiele kasten. 

Veilig en gezond gebouw en omgeving  

 

BELEID INRICHTING BUITENRUIMTEN  

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

Op de speelplaats staan alleen allergeen arme planten. Er worden geen planten aangeschaft die 

allergeen stuifmeel verspreiden. In verband met gemeenschappelijk speelterrein met de gemeente is 

het niet mogelijk om te voorkomen dat honden en katten toegang hebben tot de zandbak. Indien 

nodig worden uitwerpselen van honden en katten met ruim zand uit de zandbak geschept. Het zand 

wordt maximaal om de twee jaar verschoond. Op de speelplaats staan twee afvalbakken die 

regelmatig geleegd worden. Er wordt op toegezien dat rondslingerend vuil direct wordt opgeruimd.  

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

wordt bereikt door: 

Het speelterrein is geheel omheint en de pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat tijdens het 

buiten spelen het hek/ de toegangspoort is afgesloten, zodat een kind niet ongezien buiten het hek/de 

omheining kan komen en per ongeluk de straat op rent. De kinderen wordt geleerd te spelen op het 

plein en niet op het looppad naar de deur.  

Het doel De spelactiviteiten zijn zo gepositioneerd dat kinderen vrij kunnen spelen. wordt 

bereikt door: 

Het speelterrein is kindvriendelijke ingericht en ruim opgezet, zodat kinderen voldoende ruimte 

hebben om veilig te kunnen spelen. Fietsen, steppen e.d. gebeurt alleen op de verharde delen van 

het plein. De speeltoestellen staan op de onverharde delen. De kinderen spelen, indien mogelijk, 

gescheiden van kinderen van de kleuterschool of met maximaal één andere groep. Tijdens het buiten 

spelen wordt nauwkeurig opgelet door de pedagogisch medewerkers. De aandachtspunten voor de 

pedagogisch medewerker zijn: - Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een PM-er in de 

schuur om speelgoed te halen of op te ruimen.- Zorg dat de schuur altijd weer op slot gaat, zodat 

kinderen niet alleen de schuur in kunnen gaan.- Zorg voor een vrije valruimte rond de speeltoestellen 

bv. geen attributen rondom het klimrek- Wanneer kinderen op de schommel willen, is er altijd een PM-

er in de buurt voor begeleiding- Kinderen wordt geleerd naast de schommel op hun beurt te wachten.- 

Kinderen gaan niet zonder toezicht naar binnen.- Bij nat zand wordt niet in de zandbak gespeeld. 

Kinderen wordt aangeleerd:- We kijken goed uit waar we lopen, rennen of fietsen anders kun je een 
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botsing met een ander kind krijgen.- Als een ander kind iets heeft waar jij graag mee wilt spelen, dan 

moet je even op je beurt wachten of je kunt samen spelen of je kunt vragen of jij ermee mag spelen; 

iets wat je hebt afgepakt van een ander kind geef je terug aan het kind als het dat wil.  

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

De bestrating wordt regelmatig gecontroleerd op oneffenheden en zonodig worden direct maatregelen 

genomen. De zandbak bevind zich achter een afscheiding, waarbinnen niet wordt gerend. De 

gemeente is eindverantwoorlijke voor de deugdelijkheid van het speelterrein. 

Veilig en gezond gebouw en omgeving  

 

BELEID VEILIG GEBOUW  

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

De buitendeur, lokaaldeur en de deur van het toilet zijn voorzien van een vingersafe, om te 

voorkomen dat de kinderen hun vingers tussen de deur krijgen. Er wordt regelmatig gecontroleerd of 

de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten.  

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

door: 

Ramen zijn voorzien van sluiting en beveiliger. Er zijn geen objecten bij een raam die als opstapje 

kunnen dienen. Ramen worden alleen opengezet met raambeveiliger of raamsluiting op kierstand.  

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

- De muren zijn glad.- Er bevinden zich geen uitstekende delen, spijkers of schroeven aan de muur.  

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

Radiatoren zijn afgeschermd met beschermranden en voorzien van roosters. Er is voldoende 

loopruimte om de radiator. De temperatuur is zodanig ingesteld dat kinderen zich er niet aan kunnen 

verbranden.  

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

- De wandcontactdozen zijn uitgerust met stopcontactbeveiligers.- Er bevinden zich geen losse 

snoeren.- Er wordt regelmatig gecontroleerd of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de 

stopcontacten zitten  

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

Losse vloerkleden (speelkleden) zijn van zodanig materiaal dat zij min of meer vast liggen niet 

kunnen opkrullen of wegschuiven. Natte vloeren worden drooggemaakt. Kinderen wordt aangeleerd 

niet onnodig op natte vloeren te lopen, omdat deze glad kunnen zijn. (wc. deur wordt zonodig tijdelijk 

gesloten).  

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

kraanwater wordt bereikt door: 

Wij hebben laboratoriumonderzoek laten uitvoeren door Watermaatschappij Vitens en zij hebben 

uitgesloten dat er lood in het drinkwater zit. 

Veilig en gezond gebouw en omgeving  

 

BELEID GEZOND BINNENMILIEU  

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

In de ruimte waar de kinderen verblijven is een thermometer aanwezig. De temperatuur wordt 

regelmatig gecontroleerd en is in de verblijfsruimte niet lager dan 17°C en zo mogelijk niet hoger dan 

20°C. Ramen waar de zon op staat, worden middels zonwering afgeschermd/ geblindeerd. De 

groepsruimte heeft voldoende voorzieningen om te ventileren en in de ruimte hangt een CO2 meter. 

Dag en nacht wordt er o.a. geventileerd in alle ruimten door roosters die altijd openstaan. De 

ventilatieroosters worden jaarlijks gereinigd tijdens de onderhoudswerkzaamheden. Alle 

ventilatieroosters worden vrijgehouden.  

Het doel De ruimtes zijn schoon. wordt bereikt door: 

De ruimtes worden schoongemaakt volgens een schoonmaakschema, wanneer de kinderen afwezig 

zijn. Het meubilair kan makkelijk schoongemaakt worden en wordt wekelijks gereinigd. De toiletten 
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worden dagelijks gereinigd. Zichtbaar verontreinigingen worden direct schoongemaakt. De vloer 

wordt dagelijks geveegd en wekelijks gedweild. Zonodig vaker. Hoger gelegen oppervlakten worden 

wekelijks gereinigd. Verticale oppervlakten worden regelmatig gereinigd. Schoonmaakmiddelen en 

materialen staan elders in het gebouw opgeborgen in een voor de kinderen afsluitbare ruimte.  

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

In de groepsruimten zijn geen planten aanwezig. Er worden alleen stoffen speelgoed en knuffels 

aangeschaft die op minimaal 40 graden gewassen kunnen worden. Deze worden regelmatig 

gewassen. Schoonmaakmiddelen zijn neutraal van geur.  

Het doel Inademing van giftige dampen door oplosmiddelen wordt voorkomen. wordt bereikt 

door: 

Er wordt door de kinderen gelijmd met Glutofix, een knutsellijm in poedervorm. Deze lijm is veilig voor 

kinderen, antiallergisch en glutenvrij. Er wordt gebruik gemaakt van verf op waterbasis. Grote 

schilderklussen vinden plaats in periodes waarin de opvang gesloten is voor de kinderen. Na 

verfwerkzaamheden wordt extra gelucht tot de verflucht verdwenen is. Binnen wordt met water 

gedragen verf geschilderd. 

Veilig ontdekken  

 

BELEID SPEELMATERIAAL  

Het doel Aangeboden speelmateriaal is veilig. wordt bereikt door: 

Bij de aanschaf van het materiaal wordt rekening gehouden met de leeftijd. Het speelgoed wordt 

regelmatig gecontroleerd op losse of kapotte onderdelen. Indien mogelijk wordt het speelgoed 

gerepareerd en anders verwijderd. Het aanwezige speelmateriaal heeft geen 

scherpe of versplinterde randen. Speelgoed dat stuk is, wordt verwijderd.  

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

gespeeld. wordt bereikt door: 

Het binnenspeelmateriaal wordt na het spelen opgeruimd in de daarvoor bestemde bakken of kasten, 

zodat de looppaden vrij zijn. Wanneer gestopt wordt met buitenspelen, wordt het buitenspeelmateriaal 

aan de kant gezet en aan het eind van de morgen of middag opgeruimd in de schuur. 

Veilig ontdekken  

 

BELEID SPELEN OP HOOGTE  

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

hoogte wordt bereikt door: 

Onze afspraken over het spelen op hoogte bestaan uit: 

- Kinderen wordt geleerd niet hoger te gaan, dan ze zelf aandurven. - Kinderen wordt geleerd niet op 

dak van huisjes te klimmen. - Kinderen wordt geleerd bij het klimmen rekening te houden met de 

ander, door elkaar tijd en ruimte te geven. - De pedagogisch medewerkers houden hierop toezicht. - 

Bij kinderen die zelf geen gevaar zien en daardoor te hoog zouden klimmen, grijpt de PM op tijd in.  

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

hoogte. wordt bereikt door: 

Onze afspraken over het spelen op hoogte bestaan uit:  

- Kinderen wordt geleerd niet hoger te gaan, dan ze zelf aandurven. - Kinderen wordt geleerd niet op 

dak van huisjes te klimmen. - Kinderen wordt geleerd bij het klimmen rekening te houden met de 

ander, door elkaar tijd en ruimte te geven. - De pedagogisch medewerkers houden hierop toezicht.  

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: 

Bij een eerste kennismaking en verder zolang nodig worden kinderen door de pedagogisch 

medewerker begeleid bij het klimmen in speelmateriaal waar ze zelf op/in kunnen komen en waarbij 

ze zelfstandig ook weer naar beneden kunnen komen. De kinderen wordt geleerd niet hoger te 

hoeven klimmen dan zij zelf aandurven.  

Het doel Speeltoestellen, muurtjes en natuurlijk speelmateriaal zijn veilig en van goede 
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kwaliteit. wordt bereikt door: 

De speeltoestellen waar de kinderen op spelen, zijn eigendom van de Gemeente Neder-Betuwe. De 

speeltoestellen worden jaarlijks gekeurd door de gemeente en zij is verantwoordelijk voor het 

onderhoud en de vervanging. Gebreken die door ons worden opgemerkt, worden direct doorgegeven 

aan de gemeente. 

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 wordt aangeleerd: We kijken goed uit waar we lopen, rennen of fietsen anders kun je een 

botsing met een ander kind krijgen. Kinderen spelen, indien mogelijk, gescheiden van kinderen van 

de kleuterschool of met maximaal Ã©Ã©n andere groep.  

Het doel De ruimte rond de schommel is vrij van kinderen of obstakels. wordt bereikt door: 

De kinderen leren niet (met materiaal) in de buurt van de schommel te spelen, zodat de ruimte rond 

de schommel vrij is van kinderen of obstakels. Wanneer kinderen op de schommel willen, is er altijd 

een PMâ€™er in de buurt voor begeleiding. De kinderen wordt geleerd naast de schommel op hun 

beurt te wachten.  

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

bereikt door: 

Er zijn aparte zones waar kinderen activiteiten op snelheid mogen uitvoeren. Fietsen, steppen en met 

karren rijden gebeurt alleen op de verharde delen van het plein die geschikt zijn voor speelgoed op 

wielen. Hierdoor kunnen kinderen op rustige plekken (onverharde delen zoals speelgras, rubber 

tegels, zandbak) vrij spelen en oefenen, zonder dat de kans groot is dat er botsingen optreden. 

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: 

Kinderen mogen stoeien en worstelen, zolang aan onderstaande regels en afspraken gehouden 

wordt:- De kinderen wordt geleerd om elkaar geen pijn te doen en onmiddellijk te stoppen als ander 

dat wil.- Trek- en duwspelletjes worden alleen gespeeld op het onverharde deel van het plein 

(rubberen tegels).- De pedagogisch medewerkers komen direct tussenbeide wanneer stoeien 

verandert in vechten. Dit is te herkennen aan: Bij stoeien wordt meestal gelachen, zijn 

gezichtsuitdrukkingen ontspannen en beginnen kinderen om de beurt met stoeien. Bij vechten is het 

gezicht en met name de kaak gespannen en domineert meestal één kind het spel.- De regels worden 

tijdens het spel, indien van toepassing, aan de orde gesteld. De ervaring tot nu toe is dat onze 

peuters dit spel vrijwel niet laten zien.-Zonodig wordt het in de hele groep besproken.  

Het doel Kinderen kunnen onder veilige omstandigheden trek en duwspelletjes doen. wordt 

bereikt door: 

Op het onverharde deel van het plein is beperkte ruimte voor trek- en duwspelletjes. De pedagogisch 

medewerker houdt toezicht bij trek en duwspelletjes, zodat snel tussen beide gekomen kan worden 

wanneer kinderen elkaar pijn doen. 

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: 

Kinderen spelen alleen op het voor- en tussenplein. Door de goede omheining van de pleinen is er 

eigenlijk geen sprake meer van spelen op risicovolle plaatsen. Kinderen wordt geleerd niet op de 
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omheining te klimmen.  

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

door: 

Er is een goede omheining waar kinderen niet zomaar onderdoor of overheenkunnen klimmen. De 

kinderen wordt geleerd om alleen op het voorplein en het tussenplein (grenzend aan peuterlokaal) te 

spelen. Grenzend aan het tussenplein is een sloot die afgeschermd is met een hekwerk. 
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12 Plan van aanpak 

Er zijn geen maatregelen uitgezet. 

 


