Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid

Woulanda Vos
11-6-2019

Inhoud
1 Inleiding...................................................................................................................................................... 2
2 Missie, visie en doel ................................................................................................................................... 3
3 Grote risico’s .............................................................................................................................................. 4
Fysieke veiligheid ...................................................................................................................................... 4
Grote risico’s en maatregelen per ruimte ................................................................................................ 5
Brandveiligheid ......................................................................................................................................... 9
4 Gezondheid .............................................................................................................................................. 10
Het voorkomen van (de verspreiding van) ziektekiemen ....................................................................... 10
Voedselhygiëne ....................................................................................................................................... 11
Een gezond binnenklimaat...................................................................................................................... 12
Een gezond buitenmilieu ........................................................................................................................ 13
5 Omgang met kleine risico’s ...................................................................................................................... 14
6 Sociale Veiligheid ..................................................................................................................................... 15
Vierogenprincipe..................................................................................................................................... 16
Achterwacht ............................................................................................................................................ 17
Meldcode kindermishandeling ............................................................................................................... 18
7 EHBO regeling .......................................................................................................................................... 19
8 Beleidscyclus ............................................................................................................................................ 19
9 Communicatie en afstemming intern en extern ...................................................................................... 20

1

1.Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Veiligheid en Gezondheid van Stichting Kinderopvang Kiekeboe Putten.
Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie Kelnarijstraat werken.
Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en
leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en
leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2019. 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.
Raquel Bryson directeur Kinderopvang Kiekeboe is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan
Veiligheid en Gezondheid. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle
medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk locatieoverleg
een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid en gezondheid op de agenda staan. Dit om
continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijze, kunnen we
monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn 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, visie en doel
Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:
Kinderen af te schermen van grote risico’s
Kinderen leren omgaan met kleinere risico’s
Kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling

Stichting Kiekeboe staat voor kinderopvang waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de
ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren
omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en
gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles.
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van
Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste
aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn: 1) het bewust zijn van mogelijke risico’s, 2)
het voeren van een goed beleid op grote risico’s en 3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en de
externe betrokkenen. Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen
onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal ontwikkelen.
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3. Grote risico’s
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen leiden tot
ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s onderverdeeld in drie
categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we de
belangrijkste risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die zijn of worden genomen om
het risico tot het minimum te beperken.

Fysieke veiligheid
1) Kind komt met vingers tussen de deur
Alle deuren die een risico vormen zijn beveiligd middels veiligheidsstrips, dit geldt voor beide kanten van
de deuren in ruimtes waar kinderen komen. Deze worden ieder kwartaal gecontroleerd op
beschadigingen en werking. Indien nodig worden deze vervangen.
2) Kind komt in aanraking met elektriciteit
De stopcontacten zijn buiten handbereik van de kinderen. Alle stopcontacten zijn geaard en zijn kind
veilig. Daarnaast voorkomen wij zoveel mogelijk de aanwezigheid van losse snoeren en maken wij
gebruik van kabelgoten. Elektrische apparaten worden indien deze niet door de kinderen bediend of
gebruikt mogen worden, buiten handbereik geplaatst.
3) Struikelen en uitglijden
Om te voorkomen dat kinderen, medewerkers of ouders struikelen of uitglijden zorgen we ervoor dat er
een open speelruimte is gecreëerd waarbij vaste meubels niet in het looppad of centraal in de
speelruimte worden geplaatst. We maken op de groep wel gebruik van speelkleden, deze worden zo
neergelegd dat er geen sprake kan zijn van hinder in het looppad. Natte plekken op de vloer worden
direct drooggemaakt en speelgoed dat niet gebruikt wordt moet worden opgeruimd. Zie ook “leren
omgaan met risico’s”.
4) Bezeren aan oneffenheden in muren en meubilair
Wij blijven onze locatie controleren op oneffenheden in muren, zoals uitstekende spijkers en schroeven.
Oneffenheden die het risico vormen dat kinderen zich hieraan bezeren, worden direct verwijderd. Ook
wordt het meubilair gecontroleerd op scherpe hoeken, randen of beschadigingen die een risico vormen.
Is dit het geval dan wordt er direct actie ondernomen om dit te verhelpen of het meubilair wordt
verwijderd. Het meubilair dient degelijk en veilig te zijn.
5) Kind valt door glazen ruit
Dit is bij ons uitgesloten. Alle ramen zijn voorzien van veiligheidsglas.
6) Kind bezeert zich aan speelgoed
Het speelgoed is afgestemd op de juiste leeftijdsgroep en dient veilig te zijn. Kapot speelgoed dat een
risico vormt waarbij kinderen zich kunnen bezeren of kleine onderdelen kunnen inslikken (afhankelijk
van de leeftijd) worden verwijderd of gerepareerd.
7) Kind komt in aanraking met chemische middelen of medicijnen
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Schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen, medicijnen of andere chemische (gevaarlijke) producten
worden buiten het bereik van kinderen opgeborgen. Ook hebben wij de afspraak gemaakt dat de tassen
van de medewerkers buiten het bereik van kinderen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde
kluisjes. Ruimtes waar kinderen geen toegang toe hebben, zoals: de keuken, opbergruimtes, de
wasruimte en kantoor, zijn indien mogelijk afgesloten. Zie ook “leren omgaan met risico’s”.
8) Kind wordt vermist
Het grootste risico dat een kind vermist wordt is tijdens breng- en haalmomenten. We zorgen ervoor dat
kinderen altijd onder toezicht buiten zijn, de deuren en hekken van de buitenruimte zijn ook gesloten.
Ook zijn er afspraken gemaakt met de ouders of verzorgers wie de kinderen ophalen. Zonder
nadrukkelijke toestemming van de ouders wordt een kind nooit aan een ander persoon (dan is
afgesproken) meegegeven.
9) Een kind verbrandt zichzelf
Hete dranken worden niet in het directe bijzijn van kinderen genuttigd of geplaatst. We plaatsen hete
dranken altijd op een zo veilig mogelijke plek die niet binnen handbereik van de kinderen is.

Grote risico’s en maatregelen per ruimte
Entree
Hieronder beschrijven wij de veiligheidsrisico’s en maatregelen die wij hebben genomen met betrekking
tot de ingang / entree.
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Afspraak: Binnen niet gooien met voorwerpen
Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of leidster
Afspraak: Ouders mogen hun tas niet op de grond neerzetten of rond laten slingeren.
Opberg- / schoonmaakruimte
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot opberg- en schoonmaakruimten.
Kinderen hebben geen toegang tot opbergruimten en schoonmaakruimten.
Keuken
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de keuken.
Kinderen mogen niet zonder begeleiding in de keuken komen.
Groeps- /leefruimte
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de groeps- / leefruimte.
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Afspraak: Binnen niet gooien met voorwerpen
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Kind valt tijdens het in of uit de kinderstoel klimmen
Kinderen onder begeleiding de stoel in en uit laten klimmen. Laat kinderen nooit zonder toezicht
in een kinderstoel.
Kind valt uit de (kinder)stoel
Afspraak: De beweeglijke kinderen naast de pedagogisch medewerker plaatsen en het riempje
om doen. Tevens zetten we de beweeglijke kinderen in een stoel met een tuigje, deze riempjes
zijn veiliger.
Kind valt met kinderstoel en al om doordat het zich afzet tegen de tafel
De kinderstoel wordt ver genoeg van de tafel geplaatst. De triptrap stoelen hebben een extra
veiligheidstrip waardoor de stoel niet kan om kiepen.
Wanneer andere kinderen vrij spelen, blijf je altijd bij het kind in de kinderstoel, zodat deze bv.
niet omgeduwd kan worden. Wanneer de medewerkers in deze situatie gaan lopen, wordt het
kind uit de kinderstoel gehaald.
Kast valt om en kind komt onder de kast terecht
Plaats de zwaarste dingen onderin de kast.
Indien nodig kast verankeren aan de muur.
Afspraak: niet in de kast klimmen.
Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond
Controleer speelgoed en verwijder speelgoed dat stuk is.
Speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm mogen niet op de groepen waarbij alle kinderen
jonger dan 3 zijn.
Het speelgoed met kleine onderdelen opbergen in afgesloten bakjes.
Zorg dat kleine kinderen gescheiden van de grotere spelen. De grote kinderen kunnen
bijvoorbeeld aan de tafel spelen, zodat de kleintjes er niet bij kunnen.
Als er speelgoed is waar de kleine kinderen echt niet aan mogen komen, laat de oudere
kinderen er dan mee spelen als de kleintjes naar bed zijn of laat ze in de kantine bv. de kleine
kralen rijgen (dit mag alleen onder toezicht).
Laat grotere kinderen hun speelgoed na gebruik goed opruimen.
Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel
Spenen regelmatig controleren op scheurtjes.
Spenen met een ring of knop aanschaffen, zodat de speen gemakkelijk uit de keel gehaald kan
worden.
Wanneer een speen beschadigt is moet deze worden vervangen door ouders. Een speen die
kapot is (scheur erin), mag hier niet meer worden gegeven.
Een speen wordt zonder koord gegeven, koorden met een klem aan de speen worden meteen
verwijderd. Dit geldt voor zowel bij het slapen gaan als bij het spelen op de groep.
Kind krijgt koordje om de nek
Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 cm.
Stiksel van knuffels worden regelmatig gecontroleerd.
Kind stikt in stukje eten
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Per leeftijd bekijken welk eten geschikt is, niet te vroeg met hard eten starten. Wanneer
kinderen ± 1jaar zijn, zullen we starten met het eten van fruit en groente in stukjes. Voor de 1
jaar zal dit nog klein gemaakt worden, d.m.v. de staafmixer of wat grover prakken. Tevens
snijden we fruit en groente in de lengte, zodat dit minder snel vast kan komen te zitten in de
keel.
Kinderen rustig laten eten.
Kinderen laten zitten als ze eten.
Kinderen eten altijd onder toezicht van medewerker(s).
Buitenruimte
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de buiten- / speelruimte van het verblijf.
Kind wordt door een fietsend kind omver gereden
Buiten fietsen waar ruimte is.
Voldoende vrije ruimte creëren voor fietsende kinderen.
Kind blijft met koordje van capuchon hangen
Kieren waarin kleding kan haken, dicht maken.
Het hek blijft openstaan en een kind loopt de straat op
Afspraak: Ouders en medewerkers maken de poort altijd dicht.
Kind verbrandt zich in de zon
Petje en T-shirt laten dragen wanneer de zon fel is.
Kinderen onder een schaduwdoek, afdak of binnen laten spelen.
Kinderen goed insmeren met factor 50 als ze buiten in de zon spelen.
Bij temperaturen boven de 25° Celsius, spelen wij tussen 12.00 uur en 15.00 uur niet buiten in
de zon.
Afspraak: kinderen regelmatig bijsmeren op een dag.
Kind loopt gevaar door onveilige situaties buiten
Wij controleren wekelijks de fietsen, etc. zodat er niets kapot is. Kapot buiten speelgoed wordt
of gerepareerd of weg gegooid.
Voordat de kinderen gaan buiten spelen controleert de pedagogisch medewerker het terrein en
het hekwerk.

Sanitaire voorziening kinderen
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de sanitaire voorzieningen voor kinderen .
Kind draait zich van aankleedtafel af
We gebruiken altijd het aankleedkussen
Afspraak: Altijd bij het kind blijven en lichamelijk contact houden.
Afspraak: Vooraf alle benodigdheden klaar leggen.
Kind valt van het trapje van de aankleedtafel
Afspraak: kind begeleiden bij het naar boven en beneden klimmen.
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Kind klautert zonder toezicht op de aankleedtafel
Trap altijd inschuiven
Afspraak: toezicht houden als grotere kinderen alleen naar de verschoonruimte gaan.
Afspraak: kind mag niet alleen de trap op klimmen.
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
Kleine voorwerpen verwijderen.
Afspraak: regelmatig controleren op kleine voorwerpen.
Afspraak: Controleren of het schuimrubber van bepaalde kinderartikelen zoals aankleedkussens
bereikbaar is voor kinderen.
Sanitaire voorziening volwassenen
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de sanitaire voorzieningen voor volwassenen .
Om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met (chemische) middelen of zoek raken
hebben de kinderen geen toegang tot de sanitaire voorzieningen voor volwassenen. De deuren
worden altijd goed gesloten en de kinderen kunnen zelfstandig de deuren niet openen (hoge
klinken).
Slaapruimte
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en maatregelen
die wij hebben genomen met betrekking tot de slaapruimte.
Door warmtestuwing raakt het kind oververhit
De temperatuur in de slaapkamer is altijd rond de 17°C. Kinderen liggen in een slaapzak, niet
onder een dekbed. Soms onder een lakentje of een dekentje. Vanaf 2 jaar mogen kinderen
slapen onder een dekbed.
Afspraak: Bij koorts extra controleren.
Kind verslikt of stikt in kleine onderdelen
Voordat een kind in bed wordt gelegd worden haarspeldjes, elastiekjes, sieraden etc. afgedaan.
Naast de knuffel en de speen wordt er niets in bed gelegd. Wanneer er een koord aan de speen
bevestigd is, halen wij deze eraf voor het slapen gaan.
Kind raakt bekneld of bezeert zich door beschadiging van bedje
Om te voorkomen dat kinderen bekneld komen te zitten of zich bezeren, worden de bedjes
altijd bij het naar bed gaan van kinderen gecontroleerd op beschadigingen en een veilige
werking. Wanneer een bedje defect is, wordt hier geen kind in gelegd. Zorg ervoor dat zowel
boven als onder het slotje erop wordt gezet.
Kind komt onder de dekens of in de dekbedhoes of tegen de zijkant terecht
Kind slaapt in een slaapzak zonder een dekbed. Soms wordt gebruik gemaakt van een lakentje of
dekentje. Het bed wordt altijd zo kort mogelijk opgemaakt.
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Veiligheidsmaatregelen rondom het zwemmen
Op donderdag kunnen kinderen gebruik maken van onze zwembso. Kinderen krijgen zwemles of kunnen
een uurtje vrij zwemmen. Kinderen worden uit school gehaald en gaan daarna naar bso De Driehoek om
wat te eten en te drinken en nog even te spelen.
Om 16.15 uur vertrekt de pedagogisch medewerker met de kinderen naar het zwembad. Zij vervoert de
kinderen met de auto. De pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen in de kleedkamer tijdens het
omkleden. Zij wacht samen met kinderen in de kleedkamer op de zweminstructeur die de kinderen
komt ophalen voor de zwemles. Op dat moment draagt zij de verantwoording voor de kinderen over aan
Bosbad Putten. Gezamenlijk lopen zij naar de zwemzaal.
Kinderen in zwemfase 0 -3 krijgen les in het kleine bad, zij lopen met de instructeur mee naar het bad.
Kinderen van zwemfase 4-5 hebben zwemles in het grote bad, zij lopen naar de zweminstructeur toe
voor hun zwemles.
De pedagogisch medewerker blijft aanwezig in het zwembad. Zij bemoedigt en ondersteunt de kinderen
tijdens de zwemles en houdt de vorderingen van de kinderen bij.
De kinderen mogen gebruik maken van de toiletten. Zij vragen vooraf altijd toestemming aan de
pedagogisch medewerker of aan de zweminstructeur om naar het toilet te gaan.
Wanneer de zwemles is afgelopen begeleiden de zweminstructeur en de pedagogisch medewerker de
kinderen naar de douches. Hier draagt de zweminstructeur de verantwoording weer over aan de
pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker neemt de kinderen mee naar de kleedkamer en
begeleidt ze bij het aankleden. Ouders mogen ook aanwezig zijn in de kleedkamer om hun kinderen te
helpen.
Kinderen kunnen in de kleedkamer worden opgehaald door ouders of zij rijden weer mee terug met de
pedagogisch medewerker naar bso De Driehoek.
Vrij zwemmen
Voorwaarde om deel te nemen aan het vrij zwemmen is dat een kind in het bezit is van het A, B en C
diploma. De ouders geven de kinderen vooraf op voor het vrij zwemmen. Zij zijn geïnformeerd over het
verloop van het vrijzwemmen. Wanneer de kinderen zich hebben omgekleed, mogen ze zelfstandig gaan
zwemmen in het subtropische zwembad. In de zomer mogen ze ook gebruik maken van het buitenbad.
Om 17.30 uur melden de kinderen zich bij bij de pedagogisch medewerker en mogen zij zelfstandig naar
de douches en kleedkamer lopen.
Kinderen kunnen in de kleedkamer worden opgehaald door ouders of zij rijden weer mee terug met de
pedagogisch medewerker naar bso De Driehoek.
De pedagogisch medewerker gaat regelmatig een kijkje nemen bij de vrij zwemmers. Ook worden de
badmeesters gevraagd om extra op te letten, omdat de kinderen niet continu worden begeleid.

Brandveiligheid
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de brandveiligheid van het verblijf.
Uiteraard doen wij er alles aan om een brand te voorkomen. Zo maken wij geen gebruik van
onder andere kaarsen of snel ontbrandbare materialen
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Decoratiemateriaal of werkjes van kinderen zijn zoveel mogelijk aan de zijkanten (muren) van
het verblijf bevestigd of geïmpregneerd / brandvertragend gemaakt
Alle aanwezige brandblusmiddelen en installaties worden conform de wettelijk eis periodiek
gecontroleerd en gekeurd
Minimaal 1 maal per jaar organiseren wij een ontruimingsoefening zodat medewerkers en
kinderen weten wat zij moeten doen bij een (indicatie) van brand
Op de locatie is er altijd een medewerker aanwezig die in het bezit is van een geldig KinderEHBO en BHV certificaat
Gangpaden en nooduitgangen worden vrijgelaten. Eventuele obstakels worden direct
verwijderd

4. Gezondheid
Het voorkomen van (de verspreiding van) ziektekiemen
Het verspreiden van ziektekiemen gaat razendsnel. Als er één kind ziek is, volgen er al snel meer. En ook
medewerkers en ouders zijn niet ongevoelig voor deze ziektekiemen. We doen er dan ook alles aan om
ons verblijf zo schoon en hygiënisch mogelijk te houden. Wij hebben hiervoor de volgende maatregelen
genomen:
Handen wassen
Wij zijn alert op hygiëne. Door op een correcte manier je handen te reinigen kunnen kruisinfecties
worden voorkomen. We wassen onze handen in ieder geval op de onderstaande momenten:
Na het (helpen bij) toiletgebruik
Na het buitenspelen
Voor het (helpen bij) eten
Voor het bereiden van een flesje
Voor en na het aanbrengen van zalf
Na het verschonen van een kind
Na het verzorgen van wondjes
Na het in contact komen met lichaamsvocht zoals snot, wondvocht of bloed
Na contact met vuile was, afval of de afvalcontainer
Bij zichtbaar vieze handen
Bij verkoudheid (niezen, hoesten of snot)
Uitvoering van goed handen wassen:
Draai de kraan open, maak je handen nat voorzie ze daarna van een laagje vloeibare zeep
Wrijf je handen gedurende 10 seconden over elkaar
Spoel af onder stromend water. Droog je handen af met een papieren handdoek
Sluit de kraan met de papieren handdoek
Werp de gebruikte papieren handdoek in de daarvoor bestemde afvalbak
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Tijdens uitjes of bij een activiteit, waar geen water en zeep voorhanden zijn maken we gebruik van een
desinfecterende gel. Het wassen van handen met water en zeep is dan overbodig

Hoest- nies discipline
Wij zijn alert op het besmettingsgevaar dat veroorzaakt wordt door het hoesten en niezen.
Ziektekiemen uit de neus, mond en keel kunnen zich op verschillende manieren verspreiden. Door
hoesten en niezen worden ziektekiemen via onzichtbare speekseldeeltjes verspreid in de lucht. Als deze
vochtdruppeltjes door een ander worden ingeademd, nestelen de ziektekiemen zich bij deze persoon in
de neus, mond, keel of longen met mogelijke ziekte toe gevolg.
Wanneer de hand voor de mond wordt gehouden, kan besmetting optreden via de handen. Een ander
verspreidingsweg is via snot of slijm.
Met onderstaande maatregelen die we ook de kinderen aanleren proberen we het besmettingsgevaar
te beperken
Hoest of nies niet in de richting van een ander
Leer de kinderen het hoofd weg te draaien
Houd tijdens het hoesten of niezen de hand of binnenkant van de elleboog voor de mond
Was je handen na hoesten, niezen of neus afvegen
Voorkom snottebellen door kinderen op tijd de neus af te laten vegen
Gebruik een tissue, deze na gebruik direct weggooien
Gezamenlijk gebruik van tissue is niet toegestaan

Voedselhygiëne
Omdat we binnen het verblijf ook voedsel en drinken bereiden en nuttigen, houden wij ons aan de
wettelijke regels die zijn opgenomen binnen de warenwet. Op deze manier beperken we het risico op
besmetting of voedselvergiftiging.
Boodschappen die zijn binnengekomen worden direct op de juiste plek opgeborgen
Open producten worden voorzien van datum
Voedsel en drinkflessen worden alleen bereid op de daarvoor bestemde plekken
Gekoelde producten worden bewaard in de koelkast bij een temperatuur die ligt tussen de 4 en
7 graden Celsius
Bij producten volgen wij de bewaar- en bereidingsadviezen op de verpakking
We verhitten rauwe ingrediënten tot minimaal 75 graden in de kern
Restjes eten worden weggegooid en niet opnieuw aangeboden
Gekoelde producten die langer dan 3 kwartier buiten de koelkast zijn geweest worden
weggegooid
Zieke kinderen
Bij Kiekeboe kan een ziek kind niet naar de opvang. Zieke kinderen vragen meer aandacht en verzorging
en dat is niet optimaal te realiseren binnen een groep. Als er sprake is van besmettingsgevaar voor
andere kinderen, dan is het van groot belang dat ouders pedagogisch medewerkers en directie hierover
inlichten. Wordt een kind ziek tijdens het verblijf op Kiekeboe, dan neemt de pedagogisch medewerker
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contact op met de ouders. Kiekeboe vindt het belangrijk dat ouders is ieder geval geïnformeerd zijn over
het welzijn van hun kind. Met ouders wordt overlegd of het kind eerder wordt opgehaald.
Medicijn gebruik
De pedagogisch medewerkers van Kiekeboe mogen geen medische en/of verpleegkundige handelingen
verrichten. In opdracht van een ouder mag een pedagogisch medewerker wel medicijnen toedienen. Dit
betreft specifieke diëten, antibiotica, hoestdrank, oog- en oordruppels enzovoort. De ouders dragen
zorg voor een duidelijke uitleg en zij dragen ook de eindverantwoordelijkheid voor het gebruik van
medicatie. Het formulier ‘overeenkomst toediening medicijnen” dient hiervoor ingevuld en ondertekend
te worden door ouders, voordat de medicatie wordt toegediend. Pedagogisch medewerkers mogen
geen pijnstillers geven aan kinderen. Een pijnstiller werkt onder ander koortsverlagend en kan daarmee
het verloop van het ziektebeeld verhullen. Daarom verstrekt Kiekeboe deze middelen niet.
Schone speel- en leefomgeving
Gezondheid begint bij een schone speel- en leefomgeving. Kinderen horen op te groeien in een veilige
en gezonde omgeving. Hierbij is het een eerste vereiste dat de binnen- en buitenruimte van het
kinderdagverblijf schoon en hygiënisch is. De medewerkers en leidinggevende zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor het schoonmaakbeleid.
We waarborgen een consequente schoonmaak, door het schoonmaakschema te hanteren
Zichtbaar verontreinigde ruimtes worden direct schoongemaakt
Sanitaire ruimtes worden 2 x per dag schoongemaakt
Meubilair is zo gemaakt dat het makkelijk schoon te houden is
De vloer, het meubilair en de lage ramen wordt dagelijks schoongemaakt.
Hoger gelegen oppervlakken worden wekelijks gereinigd.
Verticale oppervlakken worden maandelijks gereinigd
Knutselwerk en dergelijke worden na een maand verwijderd als ze niet gereinigd kunnen
worden, of we verwijderen het als ze al eerder zichtbaar stoffig zijn
Speelgoed wordt wekelijks gereinigd of indien nodig eerder
Speelgoed dat door zieke of verkouden kinderen is gebruikt wordt direct gereinigd
Textiel
Washandjes, handdoeken en vaatdoeken worden na gebruik dagelijks gewassen. De bedden worden
elke dag verschoont. Een vies hoeslaken wordt direct verwijderd en in de was gedaan.
Allergieën
Ouders worden verzocht om eventuele allergieën te melden. Uiteraard houden wij ook rekening met bv.
een voedselallergie. Als een kind een allergische reactie vertoont overleggen wij met de ouder hoe te
handelen

Een gezond binnenklimaat
Het binnenmilieu is de leefomgeving binnen in een gebouw. Voor een gezond binnenmilieu zijn de
volgende factoren van belang: luchtverversing, temperatuur en vochtbalans en de kwaliteit van de
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(binnen)lucht. Op het kinderdagverblijf hebben wij een ventilatiesysteem in alle ruimtes. Dit systeem
voldoet aan alle nieuwe eisen.
Tevens worden onderstaande maatregelen in acht genomen om de luchtkwaliteit goed op peil te
houden:
Er wordt voldoende geventileerd. Ventilatie is het proces waarbij ‘verse” lucht buiten naar
binnen wordt toegevoerd en gebruikte lucht van binnen naar buiten wordt afgevoerd. Vooral bij
infectieziekten die via in de lucht zwevende kleine druppeltjes worden overgedragen is een
goede ventilatie belangrijk om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Daarnaast is ventilatie
ook belangrijk voor het afvoeren van hinderlijke geuren en anderszins schadelijke stoffen
We proberen ervoor te zorgen dat er binnen altijd een aangename temperatuur is van minimaal
18 graden
Wanneer er iets mis is met de CV of de ventilatie wordt dit direct gemeld bij de leidinggevende.
Deze neemt direct maatregelen om eventuele problemen te verhelpen
Bij zomerse warme dagen zijn de volgende maatregelen van toepassing: - Zonneschermen bij
zonsopgang naar beneden en bij zonsondergang omhoog. - Plan geen intensieve
bewegingsactiviteiten - Ventileer en lucht s’ avonds en s’ nachts het gebouw - Zorg voor dwars
ventilatie als er geventileerd wordt. Let wel op de eisen rondom de brandveiligheid van het
gebouw. - Zorg voor schaduw op de buitenspeelplaats - Laat kinderen en medewerkers extra
drinken en wacht niet tot dorstgevoel - Laat de kinderen buiten blijven als het daar koeler is dan
binnen ( maar voorkom blootstelling aan direct zonlicht tussen 12:00 en 15:00 uur)
Frisse lucht
Naast een goede ventilatie nemen we ook extra maatregelen om de lucht schoon en fris te houden voor
de kinderen.
We gebruiken geen spuitbussen (verf, haarlak en luchtverfrissers in de ruimte met kinderen)
Er wordt alleen lijm op waterbasis gebruikt
We gebruiken geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere chemicaliën met
oplosmiddelen waar kinderen bij zijn
We gebruiken geen sterk geurende producten en gebruiken reinigingsmiddelen met zo weinig
mogelijk geur

Een gezond buitenmilieu
Schoonhouden buitenruimte
Wanneer kinderen buitenspelen checkt een pedagogisch medewerker altijd eerst de buitenruimte op de
aanwezigheid van ongedierte, brandnetels, uitwerpselen van dieren, (zwerf)afval en andere zaken die
een risico vormen voor de veiligheid en daarmee ook de gezondheid van kinderen. Is er iets niet in orde
dan wordt dit direct verholpen of er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de
gezondheid van kinderen niet in gevaar komt.
Teken en insectenbeten

Als er een teek op de huid van een kind gevonden wordt, moet deze zo snel mogelijk verwijderd
worden met behulp van een tekenpincet. Schrijf de datum op wanneer dit gebeurt. Klachten
van tekenbeten zijn pas weken later merkbaar.
Wespen en bijen veroorzaken nare pijnlijke steken. Ze worden aangetrokken door zoete geuren. De
kinderen worden voor het naar buiten gaan gecontroleerd op plakkerige handen en monden. Wordt een
13

kind gestoken door een insect, dan wordt de angel verwijderd en het gif uitgezogen. Daarna leggen we
eventueel een coldpack op het wondje, ter verkoeling en verzachting van de pijn. Er kan Azaron op de
plek gesmeerd worden. Soms treedt na een wespen – of bijensteek een heftige allergische reactie op
(zwelling, ernstige benauwdheid, verwardheid en/ of bewusteloosheid). We zijn hier alert op en
waarschuwen in dat geval de ouders en in ernstige gevallen ook een arts en/of ambulance.
De zandbak
De zandbak is een bron van bacteriën en ziektekiemen. Het is dan ook belangrijk dat we het zand zo
schoon mogelijk houden. Voor ieder gebruik wordt de zandbak gecontroleerd. Viezigheid of
uitwerpselen van dieren worden direct verwijderd. Daarnaast wordt het zand in de zandbak periodiek of
indien noodzakelijk eerder vervangen. Zie ook de actielijst.
Zomerperiode
Als de kinderen in de zomer gaan buitenspelen worden zij minimaal een half uur van te voren
ingesmeerd met een zonnebrandcrème factor 50. Er wordt gezorgd voor voldoende schaduwplekken en
bij hoge temperaturen zorgen we dat de kinderen extra drinken aangeboden krijgen. Er wordt op gelet
dat kinderen niet te lang in de felle zon spelen. Wanneer blijkt dat kinderen het te warm krijgen, gaan
wij naar binnen. Dit alles om de kans op uitdroging of een zonnesteek te voorkomen.

5. Omgang met kleine risico’s
Onze missie is om onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij willen we
ongelukken of ziektes als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelgoed
voorkomen. Maar met over bescherming 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 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 zoals speelgoed en gereedschap, dit om te
voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.
Wij leren kinderen actief om te gaan met (kleine) veiligheidsrisico’s. Door uit te leggen waarom we met
elkaar bepaalde afspraken hebben gemaakt en ze te leren hoe we risico’s op incidenten kunnen
beperken, maken we ons verblijf nog veiliger. We leren kinderen:
Dat zij niet met deuren mogen spelen.
Dat zij niet met elektriciteit, zoals stopcontacten en snoeren mogen spelen
Dat er in de hal en in de groepsruimten niet mag worden gerend
Dat speelgoed waarmee niet (meer) gespeeld wordt, wordt opgeruimd
Er mag niet met spullen gegooid worden tenzij dit voor een activiteit gewenst is
We stoeien niet bij ramen en deuren.
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We houden rekening met elkaar
Leren kinderen om aan te geven wat zij niet leuk of gepast vinden
We leren ze welke gedrag wel en niet gepast of gewenst is
Wat zij moeten doen bij een ontruiming / alarm
Dat als zij gemorst hebben met drinken, dit bij de groepsleiding te melden of op te ruimen
Dat zij niet in de volgende ruimten mogen komen: sanitaire voorziening voor volwassenen,
kantine, kantoor en de opbergruimtes/schoonmaakruimtes. Deze ruimtes zijn beveiligd doordat
de klinken er hoog zitten zodat de kinderen er niet bij kunnen
Wij leren kinderen actief om te gaan met (kleine) gezondheidsrisico’s. Door uit te leggen waarom we
met elkaar bepaalde afspraken hebben gemaakt en ze te leren hoe we risico’s kunnen beperken, maken
we ons verblijf nog gezonder.
Wij leren kinderen:
Hoe en wanneer zij hun handen moeten wassen
Dat zij niet richting een ander hoesten of niezen

6. Sociale veiligheid
De maatschappij krijgt steeds meer te maken met vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ook binnen
de kinderopvang wordt grensoverschrijdend gedrag door kinderen, ouders of medewerkers
gesignaleerd. Hoe kun je aan vormen van ongewenst gedrag grenzen stellen? Enerzijds door afspraken
te maken en gedragsregels op te stellen. Anderzijds door elkaar aan te spreken of melding te doen bij
leidinggevende of vertrouwenspersoon wanneer grensoverschrijdend gedrag geconstateerd wordt. De
gedragsregels moeten zorgen voor een prettig klimaat binnen de kinderopvang. Openheid en respect is
een hele belangrijke waarde, het moet duidelijk zijn dat machtsmisbruik, ongewenste intimiteiten,
pesten en dergelijke geen plaats is.
Elkaar aanspreken of melding maken van grensoverschrijdend gedrag moet ervoor zorgen dat dit gedrag
aangepakt wordt en in de toekomst wordt voorkomen.
Grenzen liggen voor iedereen ergens anders. Het is lastig om het begrip grensoverschrijdend gedrag
precies af te bakenen. Het gaat bij grensoverschrijdend gedrag om situaties waarin iemand geestelijke of
lichamelijk schade wordt toegebracht of in zijn ontwikkelingsmogelijkheden wordt geblokkeerd.
Grensoverschrijdend gedrag kan onderverdeeld worden in:
Lichamelijk geweld en verwaarlozing (fysieke agressie zoals slaan, schoppen, krabben, bijten of
te weinig voeding, aandacht en verzorging)
Geestelijk geweld en verwaarlozing( verbale agressie zoals dreigen, schreeuwen, schelden,
pesten, stelselmatig negeren etc.)
Seksuele mishandeling (seksuele intimidatie, verbaal of fysiek, aanranding en verkrachting)
Vernieling van eigendommen van een ander en/of zonder toestemming betreden van de
binnen- en buitenruimten van de opvanglocatie. Of grensoverschrijdend gedrag regelmatig of
incidenteel plaatsvindt , het is in alle gevallen ontoelaatbaar. De vraag of iets wel of geen
grensoverschrijdend gedrag is, kan alleen door het slachtoffer worden beantwoord.
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Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden tussen:
Kind en ouder
Ouder/verzorger en kind
Medewerkers en kind
Ouder en medewerker
Derden die werkzaamheden verrichten bij Kiekeboe.
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 tocht gebeurt.
Tijdens locatieoverleg wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open
cultuur te creëren waarbij medewerkers met elkaar durven spreken.
De Meldcode Huishoudelijke geweld en kindermishandeling wordt nageleefd.
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 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 hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring).
We werken met een vierogenbeleid
Medewerkers kennen het vierogenbeleid
Het vierogenbeleid wordt goed nageleefd
Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vierogenbeleid niet goed wordt
nageleefd.
Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind
mishandelt.
Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind
mishandelt.
Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen als kindermishandeling voorkomt.
Medewerkers kennen de meldcode en passen deze toe bij vermoeden van kindermishandeling.

Vierogenprincipe
De opvang op onze locatie is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, stagiair, vrijwilliger of
andere volwassene zijn of haar werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of
gehoord kan worden door een andere volwassene.
Wij geven hier op de volgende wijze vorm aan:
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De peuterschool op locatie Kelnarijstraat is een gebouw met een opendeurenbeleid en ruimtes die met
elkaar verbonden zijn. Hierdoor zijn de ruimtes transparant, zodat alles goed te volgen is. Tussen de
drie ruimtes bevindt zich een speelhal, ook met een open karakter.
De slaapkamer grenst aan de groepsruimte. Wanneer een pedagogisch medewerker de slaapkamer
betreedt, blijft de deur volgens afspraak open.
Op locatie Kelnarijstraat hebben wij één groep waar in principe gedurende de dag twee pedagogisch
medewerkers aanwezig zijn of een staflid. Wanneer de bezetting op een groep laag is en er maar één
pedagogisch medewerker zal een staflid of de directeur in het pand aanwezig zijn. Die zal onverwacht
op de groep naar binnen lopen om een kijkje te nemen op de groep. De inzet van stagiaires vergroot
ook de aanwezigheid van extra ogen en oren op de groep.
Aan het begin en het einde van de reguliere begintijd maakt Kiekeboe gebruik van de drie-uurs regeling.
Het onvoorspelbare karakter van de haal- en brengsituaties (men weet niet exact wanneer een ouder
binnen- of langsloopt) verkleint het risico dat een pedagogisch medewerker zich onbespied zou kunnen
voelen.
Een pedagogisch medewerker is niet langdurig en niet structureel alleen buiten met de kinderen.
Bovendien staat de buitenspeelruimte die de peuterschool gaat gebruiken naast een basisschool. Een
pedagogisch medewerker zal zich altijd bewust zijn van de mogelijke aanwezigheid van derden.
Aan het begin en het einde van de dag maakt Kiekeboe gebruik van de drie-uurs regeling. Het
onvoorspelbare karakter van de haal- en brengsituaties (men weet niet exact wanneer een ouder
binnen- of langsloopt) verkleint het risico dat een pedagogisch medewerker zich onbespied zou kunnen
voelen.
Een pedagogisch medewerker is niet langdurig en niet structureel alleen buiten met de kinderen.
Bovendien staat de buitenspeelruimte midden in de woonwijk en sluit deze aan op de groepsruimten en
het kantoor van de organisatie. Een pedagogisch medewerker zal zich altijd bewust zijn van de mogelijke
aanwezigheid van derden.
Aanvullende maatregelen:
Pedagogisch medewerkers lopen regelmatig elkaars groepsruimte binnen zonder te kloppen;
Collega’s van kantoor komen regelmatig binnen in de groepsruimtes;
De verschoonruimte heeft een open verbinding met de groepsruimte.

Achterwacht
Wanneer een pedagogisch medewerker alleen op een locatie werkt, kunnen zich situaties voordoen
waarbij assistentie gewenst of noodzakelijk is. Voor situaties waarbij geen spoedeisende hulp nodig is,
is een achterwachtregeling opgesteld. Bij spoedeisende gevallen wordt 112 gebeld.
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Tijdens de peuterschool op de Kelnarijstraat zijn er altijd twee personen in het pand. Ook wanneer de
bezetting laag is en er maar een beroepskracht hoeft worden ingezet wordt er altijd gezorgd voor
achterwacht. Dit kan een staflid zijn of een stagiaire van 18 jaar en ouder.
Voor de bso-locatie “De Driehoek” geldt dat medewerkers van de hoofdlocatie aan de Boekweitstraat
de achterwacht zijn. Binnen 15 minuten moet er een collega ter plaatse zijn in geval van calamiteiten.
Meldcode kindermishandeling
Kiekeboe is in het bezit van de handleiding en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin
staat het voor stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
vermeld. Bij gegronde twijfel over vermoedens van kindermishandeling gaan wij volgens onderstaande
stappen van de meldcode te werk.
Stap 1: In kaart brengen van signalen
Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel Veilig thuis ( het advies- en meldpunt huiselijk geweld
en kindermishandeling) raadplegen voor advies, of een deskundige op het gebied van letselduiding
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n)
Stap 4: Wegen van huiselijke geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis
raadplegen
Stap 5: Beslissen over zelf organiseren of melden Veiligheid en privacy

Een belangrijk onderdeel binnen ons veiligheidsbeleid is het op een goede manier omgaan met en het
respecteren van de privacy van kinderen, ouders en medewerkers. Het aantal meldingen dat bij het
Meldpunt Kinderporno is binnengekomen over bewerkt beeldmateriaal van kinderen neemt steeds
verder toe. Om het risico op misbruik te voorkomen geven wij hier op de volgende manier vorm aan:
Afbeeldingen of filmbeelden van kinderen worden nooit zonder toestemming van ouders /
verzorgers met buitenstaanders gedeeld, ook niet via het internet. Aan de ouders wordt
hiervoor toestemming gevraagd middels het toestemmingsformulier bij intake. Bij het maken
van foto’s wordt er rekening gehouden dat kinderen minimaal een hemd en onderbroek of
romper aanhebben. Er worden nooit naaktfoto’s of foto’s in alleen onderbroek gemaakt en
verstuurt.
We doen er alles aan om een roddelcultuur te voorkomen en spreken elkaar hierop aan op het
moment dat dit toch plaatsvindt
Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan andere ouders of derden zonder dat de
betreffende persoon hier toestemming voor heeft gegeven of dat hier echt noodzaak voor is
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7 EHBO regeling
Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg van een
ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten
voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Op onze locatie hebben de volgende medewerkers een
geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO:
Katie Hijmissen - van Veluw
Ashley Dijk
Riëtte de Vries
Patricia Polman Tuin
Mariëlle de Bruin
Alle pedagogisch medewerkers van Kiekeboe zijn in het bezit van een geregistreerd certificaat voor
kinder-EHBO. Het wordt van hen verwacht dat ze deelnemen aan de jaarlijkse herhaling.
Medewerkers die nieuw binnenstromen in de organisatie volgen een een kinder-EHBO cursus. Op deze
manier kunnen wij ervoor zorgen dat tem alle tijden een medewerker aanwezig is met een geldig en
geregistreerd certificaat.

8 Beleidscyclus
8.1 Beleidscyclus
Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een teamoverleg
bepalen we welke medewerkers op welke onderwerpen een inventarisatie gaan uitvoeren en
gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie. Op
basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie maken we actieplan en een jaarplan op. De
voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van van
de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. Acties worden opgenomen in
de actielijst zie bijlage 1.
8.2.1 plan van aanpak
De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien van veiligheid
en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal actiepunten op de agenda
gezet met als doel kwaliteit van de opvang te verbeteren.

8.2.2. hoe worden maatregelen geëvalueerd?
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Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe geleid dat er een veiligere en gezondere
opvang kan worden geboden, evalueren we twee maandelijks de genomen maatregelen en/of
ondernomen acties tijdens ons locatieoverleg. Indien een maatregel of actie een positief effect heeft
gehad, wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast.

9 Communicatie en afstemming intern en extern
Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en
gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of
bijgesteld worden medewerkers hierover geïnformeerd via de mail. Op dit moment worden
werkafspraken herzien. Medewerkers worden hier actief bij betrokken en wanneer de werkafspraak
opnieuw is vast gesteld en is opgenomen in het kwaliteitshandboek worden zij hierover per mail
geïnformeerd.
Tijdens het locatie overleg is het veiligheid en gezondheid beleid een vast agendapunt. Risico’s worden
besproken en medewerkers worden geattendeerd om alert te zijn op mogelijke risico’s. Wanneer er een
ongeval of een gevaarlijke situaties heeft voorgedaan vullen zij een registratieformulier in. De registratie
formulieren worden verzameld door de stafmedewerker. Zij beoordeelt of er actie moet worden
genomen. De locatieverantwoordelijke ontvangen hierover een terugkoppeling en bespreken dit met
de collega’s in het locatieoverleg.
Jaarlijks vullen de beroepskrachten de inventarisatielijsten veiligheid en gezondheid in. De acties die
daaruit voortvloeien worden opgenomen in het actieplan. De actieplannen worden geëvalueerd tijdens
het locatieoverleg.
De locatieverantwoordelijke zorgt ervoor dat vrijwilligers en stagiaires op de hoogte zijn van het actuele
veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Actieplannen en evaluaties t.a.v. veiligheid en gezondheid worden gecommuniceerd naar de
oudercommissie. Ouders kunnen het veiligheid en gezondheidsbeleid terug vinden op de website.
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Bijlage 1 Actieplan 2019

actie:

Wie

Wanneer

slaapprotocol
doornemen
calamiteiten en
ontruimingsplan
ontruimingsoefeningen
organiseren

team & stafmedewerker

Januari/februari

Inventarisatielijsten
veiligheid en
gezondheid

Pedagogogisch
medewerkers
peuterschool en bso
Driehoek
team

Werken met de nieuwe
meldcode

Locatieverantwoordelijke Januari/februari
Stafmedewerker
locatieverantwoordelijke juni

Augustus/september
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afgerond
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