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Beleidsplan veiligheid en gezondheid
In aansluiting op de digitale RIE, is een viertal items uitgewerkt. Achtereenvolgens komen deze aan
de orde, waarbij dit beleid voor kinderopvang Ukkie Pukkie geldt.
1.
2.
3.
4.

Veilig ontdekken 2020
Verzorgen, doornemen brochures RIVM: hygiëne richtlijnen en informatie ziektebeelden
Sociale veiligheid
Veilig en gezond gebouw en buitenruimte

Jaarlijks worden de protocollen besproken en geactualiseerd. Dit gebeurt in het werkoverleg. Per
keer wordt een van de vier items besproken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

September – gehele planning delen, incl. de doorgevoerde wijzigingen die zijn gemaakt
Oktober – veilig ontdekken 2020
December – verzorgen
Februari – sociale veiligheid
April – veilig en gezond gebouw/buitenruimte
Juni – wettelijke wijzigingen, aanbevelingen GGD, wijzigingen locatie e.d.

Medewerkers hebben voor die tijd in de digitale omgeving de check op het betreffende onderdeel
uitgevoerd. Aan de hand daarvan is helder of er op het betreffende onderdeel maatregelen getroffen
moeten worden, het beleid helder is, er aanvullend beleid moet worden gemaakt.
Ter voorbereiding worden ook de handreikingen en aanbevelingen vanuit de applicatie van
veiligheid.nl gebruikt.
Door op verschillende momenten het beleid te bespreken wordt het actueel gehouden en blijft het
onder de aandacht van de pm’ers.
Vrijwilligers, stagiaires en ouders worden jaarlijks op de hoogte gehouden van de wijzigingen in het
beleidsplan Veiligheid en gezondheid. Op de website wordt jaarlijks het geactualiseerde beleid
gepubliceerd. Hiervan wordt melding gemaakt in de nieuwsbrief die aan vrijwilligers, stagiaires en
ouders wordt gemaild. Indien gewenst kunnen ouders op zaal een geprint exemplaar inzien.
Als ongevallen dan wel bijna ongevallen aanleiding geven tot het direct nemen van een actie en het
aanpassen van het beleidsplan, dan wordt dit met betrokken medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en
ouders besproken. De wijze van communiceren is afhankelijk van de situatie. Dit kan mondeling, mail
of telefonisch zijn of een combinatie van deze communicatiemiddelen.

1.

Veilig ontdekken 2020

Dit thema valt binnen de RIE in de volgende thema’s uiteen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Speelmateriaal
Spelen met hoogte
Spelen met snelheid
Spelen met gevaarlijke voorwerpen
Spelen op risicovolle plekken
Trek en duwspelletjes (stoeien)
Spelen uit zicht
Uitstapjes
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Speelmateriaal
1. Aangeboden speelmateriaal is veilig
Speelgoed wordt door medewerkers tijdens het klaarzetten gecontroleerd op losse en
kapotte onderdelen, loszittende stiksels e.d.
Speelgoed dat kapot is of scherpe randen heeft, wordt weggegooid.
Speelgoed waar splinters aan zit wordt vlak gemaakt of weggegooid.
Speelgoed met losse stiksels, wordt gerepareerd.
Speelgoed is bij voorkeur gelijmd, met verzonken schroeven.
Koordjes en strikjes aan speelgoed zijn niet langer dan 22 centimeter om beknelling te
voorkomen. Als de koordjes langer zijn, dan wordt het speelgoed onder toezicht gebruikt.
Denk hierbij aan het rijgen van kralen.
Speelgoed is niet kleiner dan 3,2 centimeter doorsnede. Als speelgoed wel kleiner is dan 3,2
centimeter doorsnede, dan wordt het speelgoed alleen onder toezicht gebruikt.
Speelgoed sluit aan bij de leeftijd van de kinderen. Het spel wordt gescheiden aangeboden,
bijvoorbeeld op verschillende tafels. Als het spel niet gescheiden wordt aangeboden, gebeurt
dit onder begeleiding van een leidster.
2. Speelmateriaal wordt opgeborgen of aan de kant gelegd wanneer er niet mee wordt
gespeeld
Er is voldoende bergruimte aanwezig voor het opruimen van speelgoed.
Speelgoed met kleine onderdelen is in een afgesloten doos of kast opgeborgen, waardoor
peuters er niet zonder toezicht mee kunnen spelen.
Peuters zijn niet zonder toezicht in een bergruimte of niet bij de kasten waar speelgoed met
kleine onderdelen is opgeborgen.
Speelgoed wordt na gebruik opgeruimd.
Groot speelgoed, zoals een garage of poppenhuis, wordt op de grond neergezet zodat
peuters er gemakkelijk bij kunnen met spelen. De vloer wordt regelmatig gecontroleerd op
speelgoed en andere voorwerpen. Tussentijds wordt speelgoed opgeruimd met de peuters
en pm’ers.
3. Het aangeboden speelmateriaal biedt voldoende uitdaging/opties tot risicovol spelen."
wordt bereikt door
De tafels en de hoeken worden verschillend ingericht. Er wordt rekening gehouden met de
leeftijdsverschillen van de peuters. Speelgoed zoals kralen rijgen worden alleen met toezicht
van een pm'er gebruikt.
4. Het doel "Ouders/verzorgers zijn geïnformeerd over het uitdagende spelmateriaal dat de
opvang aanbiedt." wordt bereikt door
Ouders/verzorgers worden geïnformeerd als er nieuw speelgoed is aangeschaft door middel
van de nieuwsbrief, foto's of zichtbaar in de ruimte. Bij het brengen van de peuters worden
zij uitgenodigd om met hun peuter te spelen aan een tafel of hoek zodat zij kunnen zien wat
er aanwezig is en hoe er wordt gespeeld.
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Spelen met hoogte
1. De speelvorm ‘spelen met hoogte’ wordt op de juiste wijze aangeboden wordt bereikt door:
Kinderen spelen alleen op speeltoestellen die bij hun leeftijd passen. Er wordt niet op tafels,
stoelen of vensterbanken geklommen. Leidsters houden toezicht op deze afspraak.
Kinderen spelen niet met spelmateriaal – zoals fietsen of skelters – voor de glijbaan van de
klimtoren. Leidsters houden toezicht op deze afspraak. Er is een klimtoren met trap, touw en
glijbaan. Er wordt alleen mee gespeeld als de pm’er erbij is.
2. Kinderen klimmen alleen in (natuurlijke) speelmateriaal waar ze zelf op/in kunnen komen en
in mogen klimmen zodat ze zelfstandig ook weer naar beneden kunnen komen
De aanwezige speeltoestellen passen bij de leeftijd. Op de aanwezige speeltoestellen voor
oudere kinderen die aanwezig zijn rondom de school mogen de kinderen buiten de
openingstijden spelen onder toezicht van ouders/verzorgers.
3. Speeltoestellen, muurtjes en natuurlijk speelmateriaal zijn veilig, van goede kwaliteit en goed
gekeurd voor deze leeftijdsgroep.
Er is een klimtoren aanwezig die geschikt is voor deze leeftijdsgroep. Hieronder ligt een dikke
laag boomschors die regelmatig op dikte wordt gecontroleerd en zo nodig bij gevuld.
De medewerker controleert de aanwezige speeltoestellen visueel voor het spel op de
toestellen start. Als er gebreken worden geconstateerd wordt er actie ondernomen en
mogen de kinderen (tijdelijk) geen gebruik maken van dit speeltoestel.
Speeltoestellen worden periodiek gecontroleerd door een onafhankelijke inspecteur. De
speeltoestellen hebben de essentiële veiligheidseisen voor deze leeftijdsgroep.

Spelen met snelheid,
1. Het doel "De Speelvorm ‘spelen met snelheid’ wordt op de juiste wijze aangeboden." wordt
bereikt door:
Er wordt binnen niet gerend tijdens het 'normale' programma. Buiten mag er onder toezicht
van een pm'er wel worden gerend. In de gymzaal wordt er gerend onder toezicht. De
aanwezige (loop)fietsen, driewielers en auto’s zijn bestemd voor de doelgroep. Fietsen en
voetballen mag alleen op bepaalde momenten en op bepaalde delen van een plein.
2. Het doel "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen
met snelheid." wordt bereikt door:
De afspraak binnen rustig lopen wordt regelmatig herhaald. Peuters en pm'ers zijn op de
hoogte van deze regel.
3. Het doel "Er zijn aparte zones waar kinderen activiteiten op snelheid mogen uitvoeren."
wordt bereikt door:
Op de tegels buiten mogen kinderen op snelheid fietsen of rennen. Er mag ook worden
gerend op het boomschors. Er is altijd toezicht van een pm'er.
4. Er worden geen activiteiten aangeboden bij fietsen of skaten.
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Spelen met gevaarlijke voorwerpen
1. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen met
gevaarlijke voorwerpen.
Gezien de leeftijd van de aanwezige kinderen zijn plastic zakken, scharen en messen en
dergelijke gevaarlijke voorwerpen. Kinderen mogen hier niet mee spelen. Gereedschap
wordt niet gebruikt.
De gevaarlijke voorwerpen zijn opgeborgen op plekken die niet toegankelijk of buiten het
bereik van kinderen zijn.
Als er met scharen wordt gewerkt, gebeurt dit in kleine groepjes. Dit gebeurt altijd onder
toezicht van de medewerker. Medewerkers geven uitleg over hoe de schaar gebruikt kan
worden.
2. Er wordt alleen gewerkt met goed werkend gereedschap dat geschikt is voor de leeftijd van
het kind
Het enige gereedschap wat gevaarlijk kan zijn, zijn scharen. De medewerkers controleren de
scharen voor er mee gewerkt gaat worden.
Als een gebrek wordt geconstateerd, wordt de schaar niet gebruikt. De schaar wordt
gerepareerd, dan wel weggegooid. Er wordt niet met prikpennen gewerkt.
3. Er wordt gewerkt met volwassen gereedschap dat geschikt is voor de ontwikkeling van het
kind.
Het enige gereedschap wat gebruikt wat als volwassen gereedschap zijn de scharen. Deze
worden alleen gebruikt onder toezicht. Dit zijn zogenaamde kinderscharen.
4. Kinderen dragen de juiste kleding/schoeisel of beschermingsmiddelen wanneer ze met
gevaarlijke voorwerpen spelen of werken.
Gezien de leeftijd en het soort gevaarlijke voorwerpen, is het treffen van
voorzorgsmaatregelen t.a.v. kleding of schoeisel niet nodig.
5. Kinderen die nog geen gevaar in kunnen schatten, mogen niet met gevaarlijke voorwerpen
spelen of werken.
In het verlengde met wat bij 1 en 6, is omschreven, zijn de gevaarlijke voorwerpen
opgeborgen op plekken die niet toegankelijk of buiten het bereik van kinderen zijn.
In het verlengde met wat bij 3 is omschreven, worden gevaarlijke voorwerpen altijd onder
toezicht van een medewerker gebruikt.
6. Gevaarlijke voorwerpen waar niet mee gespeeld mogen worden, zijn veilig opgeborgen.
In het verlengde met wat bij 1 is omschreven, zijn de gevaarlijke voorwerpen opgeborgen op
plekken die niet toegankelijk of buiten het bereik van kinderen zijn.
In het verlengde met wat bij 3 is omschreven, worden gevaarlijke voorwerpen altijd onder
toezicht van een medewerker gebruikt.

Spelen op risicovolle plekken
1. Krijgen kinderen voldoende de mogelijkheid om te spelen op risicovolle plekken?
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen op risicovolle
plekken.
Kinderen zijn nooit zonder toezicht buiten. Er zijn geen risicovolle plekken aanwezig op of
rondom onze peuteropvang.
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Kinderen moeten het melden als zij naar de wc gaan. Dit kan veelal zelfstandig. Medewerkers
hebben zicht op de wc, de wc bevindt zich in een aparte ruimte binnen de zaal. Heeft een
kind meer privacy nodig, is er een pm’er in de buurt.
2. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen op risicovolle
plekken.
Er is geen water/vuur aanwezig in de directe omgeving van het plein.
Gezien de leeftijd van de kinderen, ligt de verantwoording van het brengen en halen bij de
ouders. Ouders zijn hiervan op de hoogte. Zij zorgen ervoor dat de peuter veilig door het
eventueel aanwezige verkeer komt. Op de pleinen is er geen sprake meer van verkeer – er
zijn geen fietsers of auto’s aanwezig.
3. Gevaarlijke plekken waar kinderen niet mogen komen zijn afgeschermd.
De keuken van school bevindt zich op ruime afstand van de zaal. Peuters mogen niet zonder
toezicht de zaal verlaten.
In kokendheet water wordt wat koud water toegevoegd om het water van de kook te halen.
Een monteur zal buiten openingsuren komen, is dat niet mogelijk worden er afspraken
gemaakt of maatregelen genomen om de werkplek af te schermen.
Er is geen open water aanwezig op de buiten ruimte. De genoemde maatregelen zijn niet van
toepassing.
4. Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd voor het spelen op een risicovolle plek
Als er gespeeld wordt met een opblaaszwembad, wordt het water direct na gebruik
verwijderd. Ook wordt ervoor gezorgd dat er geen regenwater in kan blijven staan.
Het spelen met een opblaaszwembad gebeurt uitsluitend onder toezicht van een
medewerker.

Trek- en duwspelletjes (stoeien)
1. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over trek en duwspelen.
Op de speelzaal geldt de regel: je doet een ander geen pijn. Ook wordt er direct gestopt als
de ander dat wil. Zij leren nee is nee. Medewerkers houden toezicht op deze afspraak.
Kinderen worden gecorrigeerd als het stoeien over gaat in vechten, zodat zij ook het verschil
leren tussen stoeien en vechten.
Medewerkers kennen ook het verschil tussen stoeien en vechten. Denk daarbij aan wel of
niet lachen, ontspannen en om de beurt, dominantie enzovoort.
2. Kinderen kunnen onder veilige omstandigheden trek en duwspelletjes doen.
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met elkaar tot hoever kinderen in trek- en duwspelletjes
mogen gaan. De kinderen worden erop gewezen dat het veilig moet zijn en nooit te hard
mag gaan. Ook uit boosheid mag er niet worden getrokken of geduwd.
Als er gestoeid wordt, gebeurt dit onder toezicht van een medewerker. Niet per se direct
ernaast, maar wel in nabijheid. Dit om tussen beiden te kunnen komen dan wel te corrigeren
op de geldende regels.
3. Stoeien mag niet op alle plekken – denk aan glijbaan, klimrek of in poppenhoek. Het kan in
de open ruimte met eventuele zachtere ondergrond. Medewerkers houden hier toezicht op
en corrigeren indien nodig. Hierbij wordt uitgelegd waarom het anders moet

Spelen uit zicht
1. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers om (soms) te spelen uit
het zicht.
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Kinderen weten waar zij mogen spelen, zowel binnen als buiten.
Gezien de leeftijd van de kinderen zijn zij niet zonder toezicht van een medewerker in een
ruimte aanwezig.
2. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen uit het zicht
wordt bereikt door:
Wanneer kinderen naar de gang gaan om te spelen wordt de deur opengezet. De pm’er
houdt contact door te luisteren en te kijken. De kleinere kinderen worden naar de zaal
gehaald.
Spelen uit het zicht beperkt zich tot spel in een hoek, achter een bank, in een speeltunnel,
achter een struik. Dit betekent dat er altijd contact is via gehoor – medewerkers horen als
het spel uit het zicht niet op de juiste manier verloopt. Met alle medewerkers is de afspraak
gemaakt dat kinderen nooit ‘echt’ uit het zicht zijn. Kinderen worden gezien of gehoord.
3. Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd waarin kinderen uit het zicht kunnen spelen.
In aansluiting op wat bij 1 is benoemd, zijn de kinderen nooit zonder toezicht van een
medewerker in een ruimte aanwezig. Dit betekent dat er altijd hulp gehaald kan worden –
dan wel dat de medewerker hulp kan bieden op basis van wat zij hoort en waarneemt.
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het ophalen van kinderen. Ouders/verzorgers
geven door wanneer een derde hun kind komen ophalen. De pm’er let erop welk kind er is
opgehaald.

Uitstapjes
1. Krijgen kinderen de mogelijkheid om uitstapjes te maken wordt bereikt door:
Gezien de leeftijd van de kinderen, zijn de kinderen tijdens uitstapjes nooit zonder toezicht.
Tot nu toe zijn er geen uitstapjes georganiseerd zonder de ouders/verzorgers van de
kinderen.
2. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers wanneer er op stap
wordt gegaan door:
Als er in de toekomst hier een aanleiding voor is, wordt deze module uitgewerkt.
3. Er is voldoende begeleiding bij uitstapjes.
Tot nu toe zijn er geen uitstapjes georganiseerd.
4. De vervoersmiddelen die gebruikt worden bij het uitstapje zijn veilig door:
Dit is niet aan de orde omdat er geen uitstapjes worden georganiseerd.

2.

Verzorgen

Dit thema valt binnen de RIE in de volgende thema’s uiteen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Slapen
Eten en drinken
Fopspeen gebruik
Tandenpoetsen
Verschonen/ toiletgebruik
Zonbescherming
Dieren (bezoek)/agrarische kinderopvang
Overdracht van ziektekiemen
Medisch handelen
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Slapen
Slapen gebeurt niet structureel op de peuterspeelzaal. Het kan zijn dat een kind zo vermoeid is dat
het kind in slaap valt. Het wordt dan op een veilige plek gelegd in de speelzaal ruimte. Alle benoemde
items ten aanzien van mogelijke verbeteringen van de doelen zijn niet van toepassing.

Eten en drinken
1. Kinderen zitten op stoelen of bankjes die passen bij de leeftijd.
De kinderen zitten op ergonomisch meubilair dat past bij hun leeftijd – alle aanwezige
meubels zijn laag. Alleen de stoelen voor de medewerkers zijn hoog. Kinderen mogen niet op
deze stoelen zitten. Stelregel is dat deze stoelen voor de medewerkers zijn.
Het meubilair is op peuterhoogte, waardoor maatregelen als zitverkleiner, hoogte
verstelbaar, armleuningen e.d. niet nodig zijn. Er zijn geen zogenaamde kinderstoelen
aanwezig.
Als een peuter door motorische ontwikkeling een aangepaste stoel nodig heeft, wordt dit in
overleg met de ouders/ verzorgers geregeld.
Meubilair dat niet stabiel is wordt vervangen of gerepareerd.
Kinderen die beweeglijk zijn, worden in nabijheid van de medewerker geplaatst. Dit om te
voorkomen dat zij van het lage stoeltje afvallen.
2. Kinderen krijgen voor hun leeftijd geschikt eten en drinken.
Kinderen krijgen het meegebrachte eten en drinken aangeboden. Indien medewerker
constateert dat het meegebrachte eten niet is geschikt, wordt het aangepast of niet
aangeboden. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht.
Als de medewerker zelf fruit of eten aanbiedt, wordt dit op de juiste wijze aangeboden –
denk aan het halveren van druiven, het verwijderen van grote pitten, het snijden in kleine
stukjes. Ukkie Pukkie heeft een voedingsbeleid, zie bijlage.
Drinken is niet koolzuurhoudend. Drinken waarover twijfel bestaat wordt niet aangeboden.
3. Eten en drinken worden hygiënisch bereid, zodat kinderen er niet ziek van worden.
Kinderen krijgen het meegebrachte eten aangeboden. Indien medewerker constateert dat
het meegebrachte eten niet is geschikt, zal het niet worden aangeboden.
Als de medewerkers zelf eten of drinken bereiden, geldt daarvoor een aantal
randvoorwaarden. Handen worden gewassen met zeep voor het aanraken van voedsel, voor
er geholpen wordt het eten of drinken aan te bieden of te helpen met eten of drinken en
voor het aanraken/ bereiden van voedsel.
Bij het bereiden van eten en drinken wordt schoon keukenmateriaal gebruikt.
Drinkbekers en bestek worden na ieder gebruik afgewassen.
Medewerkers zien erop toe dat de kinderen hun eigen beker, bestek en bordje gebruiken
tijdens het eten. Hier wordt extra op gelet als er een ziek kind aanwezig is.
Voedselbereiding gebeurt niet op de plek waar wordt verschoond.
Voedsel wordt in een schone omgeving bereid.
Producten worden vlak voor gebruik uit de koelkast gehaald.
De houdbaarheidsdatum wordt voor gebruik gecontroleerd.
Rauwe producten worden tot minimaal 75 graden in de kern verhit, deze producten worden
niet gebruikt.
Klaargemaakt fruit wordt afgedekt als het niet direct wordt gegeten.
Gekoelde producten worden direct in de koelkast opgeborgen. De producten worden onder
7 graden bewaard. Als gekoelde producten langer dan 30 minuten uit de koelkast zijn
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geweest, worden ze weggegooid. Op de producten wordt de interne verbruiksdatum
genoteerd.
Eventuele restjes worden niet hergebruikt.
Ouders worden verteld geen bederfelijke voedingsmiddelen mee te nemen die langer dan 30
minuten buiten de koelkast zijn geweest.
De maatregelen t.a.v. zuigelingenvoeding, moedermelk, zuigelingenvoeding in poedervorm
en reinigen flessen en spenen zijn niet van toepassing aangezien de leeftijd van de aanwezige
kinderen 2 tot 4 jaar is. Er wordt geen fles aangeboden.
4. Heet eten en drinken leiden niet tot letsel.
Kinderen krijgen in principe geen heet eten of drinken aangeboden. Incidenteel gebeurt dit
bij projecten of feest. Denk aan het eten van soep, warme chocolademelk, patatjes of
pannenkoeken. De temperatuur van het aangeboden eten is bij het aanbieden altijd lauw.
Medewerkers drinken wel warme dranken. Zij zetten dit buiten bereik van de kinderen weg.
Er worden geen warme dranken genuttigd als een kind op schoot zit.
Het bereiden van warme dranken gebeurt buiten bereik van de kinderen.
Er wordt koud water toegevoegd aan hete thee.

Fopspeen gebruik
1. Fopspenen zijn veilig, zodat letsel of verspreiding van ziektekiemen wordt voorkomen.
De kinderen maken geen gebruik van een fopspeen op de peuterspeelzaal. Er wordt soms
een uitzondering gemaakt tijdens de wenperiode waarbij een speen als troost kan dienen.
Dit is afgesproken met de ouders. Medewerkers kijken of de speen veilig is. Als er gebreken
worden geconstateerd, wordt de speen niet aangeboden. Andere peuters mogen de
fopspeen niet gebruiken. Bij het ophalen van de peuter wordt dit gemeld aan de ouder met
het verzoek de speen te vervangen.

Tandenpoetsen
1. Kinderen poetsen hun tandjes op hygiënische wijze.
Kinderen poetsen in principe niet hun tanden op de peuterspeelzaal. Incidenteel gebeurt dit
bij projecten. Het wordt dan als een activiteit aangeboden, waarbij elke peuter een nieuwe
eigen tandenborstel krijgt aangeboden die daarna mee mag naar huis.

Verschonen/toiletgebruik
Zie voor alle onderstaande onderdelen de hygiëne richtlijnen voor kinderopvang van het RIVM
1. Kinderen worden verschoond op een veilige aankleedtafel.
Er wordt gebruikt van een ergonomische commode die voor deze leeftijdsgroep is bestemd.
De aankleedtafel is voorzien van opstaande randen.
De aankleedtafel heeft afgeronde hoeken. Er ligt een heel en goed te reinigen
verschoonkussen op.
Kinderen klimmen onder begeleiding op de commode. Zij mogen niet zelf klimmen, hier
wordt streng op gelet.
2. Kinderen worden op veilige en hygiënische wijze en op een schone tafel verschoond.
Op de aankleedtafel ligt een aankleedkussen.
De medewerker is altijd bij het kind als het op de aankleedtafel ligt.
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De medewerker legt alle benodigdheden klaar voor het verschonen, zodat zij dit binnen
handbereik heeft zodra het kind op de verschoontafel ligt.
De medewerker begeleidt het kind bij het op en af klimmen van de aankleedtafel via de trap.
Een kind is nooit zonder begeleiding op de commode.
De benodigde spullen zoals doekjes, lotions, zalf e.d. zijn buiten bereik van de kinderen
opgeborgen.
De medewerker wast de handen met zeep na het verschonen van het kind.
Vuile luiers worden direct weggegooid in een afgesloten emmer of vuilnisbak – buiten bereik
van de kinderen. Na elk dagdeel wordt deze geleegd.
Het aankleedkussen wordt na elke verschoning gereinigd met een schoonmaakmiddel.
Zodra het aankleedkussen beschadigingen vertoont wordt deze vervangen.
Het aankleedkussen wordt gedesinfecteerd en virusvrij gemaakt als het in aanraking is
gekomen met bloed, virussen, bloederige diarree of braaksel.
De handdoek wordt minimaal eens per dagdeel verschoond. Bij zichtbare verontreiniging
wordt deze direct verschoond.
3. Het toiletbezoek/ op potje gaan, gebeurt veilig en hygiënisch
De kinderen mogen zelfstandig naar de wc, er is zicht vanuit de speelzaal op de verschoning
en wc-ruimte. Als er een kind meer privacy nodig heeft gaat de pm’er even weg. Er is een
pm’er in de buurt.
De wc kan niet worden afgesloten voor en door kinderen.
De wc’s en wastafels waar de kinderen gebruik van maken zijn aangepast qua grootte en
hoogte.
Als een kind klein van stuk is, is er een los opstapje aanwezig. Dit opstapje wordt alleen in
bijzijn van een pm’er gebruikt.
De peuterspeelzaal maakt incidenteel gebruik van een potje. Deze wordt gereinigd na elk
gebruik.
De kranen en de wc’s worden na elk dagdeel gereinigd. Bij zichtbare verontreiniging worden
deze meteen gereinigd. De wc-brillen worden regelmatig gereinigd.
Medewerkers wassen hun handen met zeep na het afvegen van de billen van kinderen.
Medewerkers en kinderen wassen hun handen met zeep na wc-bezoek.

Zonbescherming
1. Kinderen worden goed beschermd tegen zon en uitdroging.
Ons buitenspeelplein ligt niet in de volle zon. Bij het brengen van de kinderen wordt er
geïnformeerd of de kinderen zijn ingesmeerd. Gezien de mogelijke allergische reacties
worden kinderen niet zomaar ingesmeerd met de aanwezige zonnebrand tijdens zonnige
dagen.
Ouders wordt gevraagd de kinderen in te smeren alvorens zij op de peuterspeelzaal komen.
Voor het herhalend insmeren om de twee uur wordt gebruik gemaakt van de door het kind
meegebrachte zonnebrandcrème. Als ouders dit niet hebben meegegeven, wordt gevraagd
of het zonnebrandmiddel van de organisatie gebruikt mag worden.
Er is speciale kinderzonbescherming met factor 50 aanwezig.
Kinderen spelen niet in de volle zon tussen 12 en 15 uur.
Ouders wordt gevraagd om peuters een petje mee te geven.
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Er zijn voldoende schaduwplekken aanwezig of gecreëerd bijvoorbeeld door middel van een
parasol en de boom. In het voorjaar/zomer 2022 wordt bekeken wat en of het nodig is.
Bij hoge temperaturen wordt er extra drinken aangeboden.
De tijden worden aangepast bij extreme warmte en sterke zonnekracht.
De spelintensiteit wordt aangepast, er wordt rustiger spel aangeboden, waardoor grote
inspanning bij de kinderen wordt vermeden.

Dieren (bezoek)/ agrarische kinderopvang
Er zijn geen (huis)dieren aanwezig op de peuterspeelzaal. Eventueel tijdens projectweken,
bijvoorbeeld jonge kuikens, lammetjes o.i.d. en soms op aanvraag van kinderen/ouders/opa’s/oma’s.
1. Kinderen kunnen veilig in de buurt van de (huis)dieren op de speelzaal verblijven.
Als er een (huis)dier aanwezig is gelden er duidelijke afspraken. Zo mogen kinderen niet
zomaar de beesten oppakken, zitten ze in een kooi of aangelijnd. De eigenaar van de dieren
is er in principe bij aanwezig.
De eventueel aanwezige kooi heeft geen scherpe onderdelen, zoals punten, randen o.i.d.
De eventueel aanwezige kooi is zo neergezet dat er geen kinderen in kunnen klimmen.
Medewerkers leren de kinderen op een goede manier met de dieren omgaan. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan voorzichtig doen, niet laten schrikken enzovoort.
Als er speelgoed in de kooi valt, halen de kinderen het er niet zelf uit. Zij vragen dit aan een
medewerker.
De kinderen zijn niet zonder een medewerker in de buurt van de dieren. Bij grotere dieren –
zoals een lammetje – is er voldoende begeleiding aanwezig. Dit wordt per keer bekeken.
De kinderen kunnen eventueel de dieren voeren, maar dit gebeurt voorzichtig en onder
toezicht van de medewerker.
2. Kinderen worden niet ziek door contact met dieren
Kinderen nemen geen speelgoed mee als er dieren in de buurt zijn.
Kinderen eten en drinken niet bij de dieren.
De handen worden gewassen na het aaien en/of voederen van de dieren.
Uitwerpselen van (ongewenste) dieren worden direct opgeruimd.
Etensresten worden afgesloten bewaard en kruimels worden opgeruimd, zodat er geen
ongewenste dieren op af kunnen komen.

Overdracht van ziektekiemen
Zie voor alle onderstaande onderdelen de hygiëne richtlijnen en informatie ziektebeelden voor
kinderopvang van het RIVM.
1. Kinderen en medewerkers wassen regelmatig goed hun handen.
Handen worden met water en zeep gewassen. De zeep wordt over de gehele handen
verdeeld. Na het wassen worden de handen goed schoongespoeld.
Handen worden met een schone handdoek gedroogd.
De medewerkers zien erop toe dat de kinderen hun handen wassen met zeep.
De medewerkers leren de kinderen hoe zij de handen goed moeten wassen.
In de volgende situaties worden de handen gewassen:
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Handen wassen voor:
Het aanraken of bereiden van voedsel
Het eten of drinken of helpen met eten
De wondverzorging
Het aanbrengen van zalf of crème
Handen wassen na:
Als de handen zichtbaar verontreinigd zijn (denk aan verf, lijm, zand e.d.)
Hoesten, niezen en snuiten
Wc gebruik
Het verschonen van een kind
Het buitenspelen
Het schoonmaken
Het contact met lichaamsvocht, zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of
bloed
Het contact met vuile was of afval
Zieke medewerkers besteden extra aandacht aan een goede handhygiëne.
Bij kinderen die aan wondjes en/of blaasjes krabben wordt extra aandacht aan handhygiëne
besteed.
2. Kinderen en medewerkers niezen of hoesten zo dat verspreiding van ziekteverwekkers
zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Handen worden gewassen en/of gebruik van een hygiënisch virus werende gel na hoesten,
niezen en snuiten.
Als kinderen niezen, zien medewerkers erop toe dat dit gebeurt met hand voor de mond, of
in de elleboog of dat er een papieren zakdoek wordt gebruikt. Er wordt geoefend door het
hoesten/niezen in de knik van de elleboog.
Medewerkers zien erop toe dat kinderen met een snottebel de neus snuiten of dat zij de
neuzen snuiten.
Voor elk kind wordt er nieuw papier gebruikt.
3. Kinderen en medewerkers weten wat ze moeten doen als een kind een wondje heeft.
Handen worden gewassen voor en na de wondverzorging.
Pus/ wondvocht wordt voordat het gaat lekken gedept met bijvoorbeeld een steriel gaasje.
Wondjes worden met waterafstotende pleister of verband afgedekt.
Pleisters of verband worden regelmatig – of wanneer ze doordrenkt zijn verwisseld.
Handen worden na aanraking met pus of wondvocht gewassen.
Bij kinderen die aan wondjes of blaasjes krabben, wordt extra aandacht besteed aan de
handhygiëne.
Bij bijtincidenten waarbij bloed vrijkomt wordt binnen 24 uur contact opgenomen met
bedrijfsarts, huisarts of GGD. Ouders/verzorgers worden geïnformeerd en er wordt een
incidentenformulier ingevuld. Indien nodig wordt er samen met ouders/verzorgers actie
ondernomen.
Er worden spatels, vingercondooms of handschoenen gebruikt indien crème of zalf
aangebracht dient te worden.
Als er bloed aanwezig is op materialen of oppervlakten worden die gereinigd met een
reinigingsmiddel (water en allesreiniger).
De medewerker draagt daarbij wegwerphandschoenen en maakt schoon met een papieren
tissue.
Het verontreinigde oppervlak wordt schoongespoeld en afgedroogd.
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4.

5.

6.

7.

8.

Het oppervlak wordt schoongemaakt met een desinfecterend- en viruswerendmiddel dat
door het ctgb is toegelaten.
Met bloed bevuilde kleding wordt op 60 graden gewassen.
Afval vormt geen risico voor kinderen om ziek van te worden
Handen worden gewassen met zeep na contact met afval.
Afval wordt in afgesloten afvalbakken weggegooid.
Afvalbakken worden na elk dagdeel geleegd.
Er wordt elk dagdeel gebruik gemaakt van schone doeken (vaatdoekjes, washandjes,
handdoeken e.d.)
Gebruikte washandjes worden opgeruimd.
De vaatdoek wordt na gebruik met heet stromend water uitgespoeld of vervangen.
Na elk dagdeel wordt de vaatdoek vervangen door een schone. De vaatdoek wordt ook
vervangen bij zichtbare verontreiniging en na vuile klusjes.
Kinderen spelen met schoon speelgoed
Zieke kinderen hebben eigen speelgoed.
Speelgoed waarmee een ziek kind heeft gespeeld, wordt gereinigd voordat andere kinderen
het gebruiken.
Speelgoed dat in de mond wordt genomen, wordt dagelijks gereinigd.
Speelgoed dat niet in de mond wordt genomen, wordt maandelijks gereinigd.
Zichtbaar verontreinigd speelgoed wordt direct gereinigd.
Speelgoed wordt na vervuiling met bloed, (bloederige) diarree of braaksel gedesinfecteerd.
Speelgoed is eenvoudig te reinigen.
Speelgoed wordt niet meegenomen naar het toilet.
Speelgoed voor binnen en buiten is gescheiden.
Speelgoed wordt gescheiden van schadelijke stoffen, zoals schoonmaakmiddelen
opgeborgen
Speelgoed wordt stofvrij aangeboden.
Verkleedkleren, knuffels en stoffen speelgoed worden maandelijks gewassen op minimaal 40
graden.
Verkleedkleren, knuffels en stoffen speelgoed waar zieke kinderen mee hebben gespeeld,
worden direct extra gewassen.
Kinderen kunnen zonder ziek te worden in zwembadjes spelen als deze in de zomer worden
opgezet.
Voor kinderen die niet zindelijk zijn, worden zwemluiers gebruikt.
Het water wordt dagelijks en direct bij zichtbare verontreiniging vervangen.
Badjes worden voor het vullen gereinigd.
Badjes worden na gebruik gereinigd en droog opgeborgen.
Voor het vullen van de badjes wordt er water uit de kraan, drinkwater gebruikt.
Speelgoed dat in het water gebruikt wordt, zijn van materialen vervaardigd die eenvoudig
gereinigd kunnen worden.
Voor gebruik wordt het juiste speelgoed gekozen – zijnde water- c.q. bad-speelgoed.
Er mogen geen (huis)dieren in het water.
Medewerkers zien erop toe dat kinderen niet eten of drinken in het zwembadje.
Kinderen kunnen zonder ziek te worden in de zandbak spelen.
Kinderen eten en drinken niet in de zandbak.
De handen van de kinderen worden gewassen met zeep na het spelen in de zandbak.
Aanwezige uitwerpselen van honden en katten of andere voorwerpen die niet in een
zandbak thuishoren worden verwijderd. Dit wordt met ruim zand er omheen verwijderd.
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Het zand wordt verschoond als er uitwerpselen van honden en katten in worden
aangetroffen die er langer dan drie weken hebben gelegen. Na elke zomervakantie wordt het
zand vervangen.
9. De kans dat kinderen gestoken of gebeten worden door wespen, bijen en teken wordt zo
klein mogelijk gemaakt.
In de buitenruimte wordt zoet eten beperkt. Als er wespen of bijen zijn geconstateerd, wordt
er niet buiten gedronken of gegeten. Als er een kind wordt gestoken wordt de angel meteen
verwijderd door middel van een vacuümpompje daarna wordt de plek gekoeld en wordt er
een verzorgende crème opgedaan.
Plakkerige handen en monden worden bij buiten spelende kinderen direct schoongemaakt.
Kinderen worden gecontroleerd door medewerkers op teken als er een vermoeden toe is.
Eventueel aanwezige teken worden zo snel mogelijk verwijderd met een tekenpincet of
tekenlepel.
Na verwijdering van de teek wordt het wondje gedesinfecteerd. Ouders/verzorgers worden
altijd op de hoogte gebracht.

Medisch handelen
1. Medewerkers zijn in staat kinderen een zorgvuldige medische behandeling te geven.
Gegevens over allergieën, medicatie, gezondheidskenmerken, huisarts en overige
bijzonderheden worden geregistreerd en actueel gehouden.
Voor medische handelingen wordt vooraf schriftelijk toestemming gegeven door middel van
een toedienen geneesmiddelen formulier.
De eigen huisarts wordt in geval van calamiteiten benaderd, de BHV’er ingeschakeld of er
wordt 112 gebeld.
Medewerkers verstrekken alleen medicijnen die in de originele verpakking met bijsluiter
zitten, die op naam van het kind zijn uitgeschreven.
Medewerkers verstrekken alleen medicijnen die al eerder thuis zijn verstrekt.
Pijnstillers of koortsverlagende middelen worden alleen op doktersadvies verstrekt.
Alvorens de medicijnen te verstrekken wordt de bijsluiter gelezen en de
houdbaarheidsdatum gecontroleerd.
Er wordt vastgelegd wie het medicijn verstrekt.
Er wordt met een afvinklijst gewerkt om te voorkomen dat een medicijn twee keer wordt
gegeven.
Door met een schriftelijke overdracht te werken, worden misverstanden voorkomen.
Medicijnen worden in originele verpakking met houdbaarheidsdatum en bijsluiter bewaard.
Medicijnen worden volgens de voorschriften bewaard.
2. Tijdens openingsuren is er altijd een volwassene aanwezig die een geldig en geregistreerd
certificaat heeft voor kinder-EHBO. Op de lagere school waarbij Ukkie Pukkie is aangesloten
zijn er Bhv’ers aanwezig.
Alle medewerkers hebben een geldig kinder-EHBO-certificaat.
Alle medewerkers gaan jaarlijks op herhaling.

3.

Sociale veiligheid

Deze module valt binnen de RIE in de volgende thema’s uiteen:
1. Veiligheid en ontwikkeling
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2. Kindermishandeling en ongewenst gedrag
3. Halen/ brengen

Veiligheid en ontwikkeling
1. Het kind voelt zich veilig op de opvang.
Elke groep heeft voldoende medewerkers.
Het vier-ogenprincipe: Er zijn altijd 2 medewerkers aanwezig op de groep.
Medewerkers geven het aan als er te weinig mensen op de groep staan.
In het protocol “Gewenst gedrag” staat wat te doen bij pesten.
In het protocol staan de signalen van pesten.
In het werkoverleg wordt het thema pesten eens per jaar op de agenda gezet.
In het protocol “Gewenst gedrag” staat wat te doen bij ongewenst gedrag van ouders op
verzorgers richting kinderen op de opvang, maar ook het voorkomen van dit gedrag.
In het werkoverleg wordt het thema ongewenst gedrag eens per jaar op de agenda gezet,
evenals de daarmee samenhangende meldcode.
De richtlijnen uit de meldcode betreffende ongewenst gedrag richting kinderen worden altijd
gevolgd, zie meldcodekmko.nl.
Nieuwe medewerkers en invallers staan altijd naast een ervaren c.q. bekende kracht – met
uitzondering van calamiteiten.
Nieuwe medewerkers worden voorgesteld aan de ouders en kinderen.
Maak schriftelijke afspraken over wat te doen bij een calamiteit in privésfeer.
Maak schriftelijke afspraken over wat te doen bij calamiteiten door nare gebeurtenissen in
het nieuws.
Medewerkers volgen deze schriftelijke afspraken.
2. Onbekende personen mogen de opvang niet betreden zonder toestemming.
Als een onbekende de ruimte of de buitenspeelplek betreedt wordt deze persoon daarop
aangesproken door de medewerker.
Kinderen worden opgehaald door ouders/verzorgers. Als hiervan af wordt geweken wordt dit
doorgegeven aan de pm’ers en in de agenda geschreven.
3. Kinderen kunnen de opvang niet zonder toestemming verlaten.
Een binnendeur is afgesloten en op de andere toegangsdeur zit de deurklink op hoogte zodat
peuters deze niet zelfstandig kunnen openen.
Ouders halen hun peuter op bij de deur van de peuteropvang. Een peuter wordt nooit aan
een broertje of zusje meengegeven.
Kinderen zijn nooit zonder toezicht op de buitenruimte.
Als een kind wordt vermist, wordt er gehandeld volgens het protocol vermissing.
Medewerkers zijn op de hoogte van hoe te handelen bij vermissing.
Jaarlijks wordt dit protocol besproken in het werkoverleg.
4. Het kind heeft op de opvang alle mogelijkheden om zich goed te kunnen ontwikkelen.
In het pedagogische beleid is omschreven hoe wordt omgegaan met de ontwikkeling van
kinderen.
Medewerkers volgen het pedagogische beleid in hun handelen t.b.v. een goede psychische
ontwikkeling van de kinderen.
In het werkoverleg wordt structureel aan intervisie gedaan om het lerend vermogen tussen
de medewerkers te stimuleren.
In het pedagogische beleidsplan wordt omschreven wat te doen bij (vermoedelijke) gedragsen/of psychische problemen bij kinderen die mogelijk een negatieve invloed op andere
kinderen hebben.
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Medewerkers hebben kennis in huis over de signalen van gedrags- en/of psychische
problemen bij kinderen en de mogelijk negatieve invloed op andere kinderen. Jaarlijks wordt
het pedagogische beleidsplan besproken.
Medewerkers handelen volgens het beschreven beleid in het pedagogische beleidsplan over
(vermoedelijke) gedrags- en/of psychische problemen.

Kindermishandeling en ongewenst gedrag
1. Op de opvang is geen sprake van kindermishandeling door medewerkers.
Medewerkers spreken elkaar aan op gedrag.
Medewerkers zijn bekend met de signalen van bewust seksueel misbruik of ander geweld en
de vormen van ongewenst gedrag van medewerkers op de speelzaal.
Jaarlijks wordt het protocol huiselijk geweld en kindermishandeling besproken in een
werkoverleg, zie meldcodekmko.nl
In het protocol huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd wat te doen bij bewust
(vermoedelijk) seksueel of ander geweld op de peuteropvang.
Medewerkers volgen de stappen uit het protocol huiselijk geweld en kindermishandeling.
Elke medewerker is in het bezit van een VOG, inclusief vrijwilligers, bestuursleden en
stagiaires.
Medewerkers die een strafbaar feit hebben gepleegd, worden direct op non-actief gesteld.
Medewerkers die geen VOG kunnen aanleveren, worden niet te werk gesteld in de
peuteropvang.
Voor personen die incidenteel worden ingezet wordt geen VOG aangevraagd. Denk
bijvoorbeeld aan grootouders die komen voorlezen.
2. Op de opvang wordt grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling direct
aangepakt.
Medewerkers zijn op hoogte van signalen van fysiek geweld onder kinderen op de speelzaal
en de meldplicht.
In het protocol huiselijk geweld en kindermishandeling is daartoe een werkwijze opgenomen.
Het protocol huiselijk geweld en kindermishandeling wordt jaarlijks besproken in het
werkoverleg.
Medewerkers volgen de werkwijze zoals opgenomen in het protocol huiselijk geweld en
kindermishandeling.
3. Medewerkers zijn in staat kindermishandeling in huiselijke kring te signaleren en het aan te
pakken, zie meldcodekmko.nl
Medewerkers kennen de signalen van kindermishandeling, seksueel misbruik in huiselijke
kring, psychische/ emotionele verwaarlozing door ouder/ verzorger, lichamelijke
verwaarlozing door ouder of verzorger, vrouwelijke genitale verminking en de meldcode.
De meldcode is uitgewerkt in een protocol, waarin staat wat te doen bij (vermoedelijk)
kindermishandeling in huiselijke kring, bewust (vermoedelijk) seksueel misbruik in huiselijke
kring, (vermoedelijke) psychische/ emotionele verwaarlozing door ouder/ verzorger,
(vermoedelijke) lichamelijke verwaarlozing door ouder of verzorger, (vermoedelijke)
vrouwelijke genitale verminking.
Medewerkers wordt regelmatig kennis bijgebracht over kindermishandeling, seksueel
misbruik in huiselijke kring, psychische/ emotionele verwaarlozing door ouder/ verzorger,
lichamelijke verwaarlozing door ouder of verzorger, vrouwelijke genitale verminking en de
meldcode.
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Medewerkers volgen altijd het protocol bij (vermoedelijk) kindermishandeling in huiselijke
kring, bewust (vermoedelijk) seksueel misbruik in huiselijke kring, (vermoedelijke)
psychische/ emotionele verwaarlozing door ouder/ verzorger, (vermoedelijke) lichamelijke
verwaarlozing door ouder of verzorger, (vermoedelijke) vrouwelijke genitale verminking.
4. Op de opvang is een vier-ogenbeleid voor de kinderdagopvang.
In het pedagogisch beleidsplan is een uitwerking gegeven aan dit uitgangspunt. In principe
staat geen medewerker alleen, de groepen zijn 16 of minder peuters met 2 medewerkers
en/of stagiaires.
Medewerkers kunnen elkaar horen/zien. De wc en commode zijn goed zichtbaar in een
afgesloten ruimte in de zaal. De opvang is van alle kanten goed zichtbaar. De zaal bevindt
zich naast en tegenover andere lokalen. Die eveneens goed zichtbaar zijn.
Personeel
• Elke medewerker en vrijwilliger hebben een VOG die voldoet aan de wettelijke eisen.
Vanaf 1 juli 2013 geldt dat er continue wordt gescreend.
• Op elk dagdeel ongeacht het aantal kinderen staan er 2 leidsters (of bij een groep van
8 en minder een pm’er en stagiaire) op de speelzaal. Er zijn afspraken gemaakt met
de directeur van de Goede Herderschool hierover.
• Leidsters bespreken gedrag van elkaar met elkaar. In het werkoverleg wordt dit
onderwerp ook besproken.
• De directeur en de IB’er van de Goede Herderschool bezoeken onaangekondigd de
opvang. Daardoor is er zicht op het (pedagogisch) handelen.
Protocollen en beleid
5. In aansluiting op de wettelijke taken, werkt Ukkie Pukkie met diverse protocollen waarin
werkwijzen zijn vastgelegd. Deze worden in de werkoverleggen besproken. Zo geldt de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, meldcodekmko.nl.
Dit is inclusief handleiding en interne werkwijze. In deze meldcode is een stappenplan
opgenomen, waarin de procedure van het bespreekbaar maken van zorgsignalen helder zijn
vastgelegd. De leidsters werken volgens betreffende meldcode. Om het bewustzijn op niveau
te houden, wordt dit onderwerp regelmatig besproken in het werkoverleg en wordt er
bijscholing gegeven op dit onderwerp. Dit vraagt een open cultuur naar elkaar onderling,
zodat gedrag en handelen bespreekbaar is.
6. Gedragscode
Iedere medewerker van de Goede Herderschool en Ukkie Pukkie heeft een voorbeeldfunctie.
Ieder moet zich bewust zijn van zijn/haar verantwoordelijkheid binnen de functie en draagt
dit uit, in gedrag en kleding. Gedragsregels vormen een leidraad voor gedrag als
preventiemiddel. Van belang is wel dat iedereen binnen de organisatie bekend is met de
regels. Ook bieden gedragsregels een handvat om vast te stellen of er sprake is van
grensoverschrijdend gedrag, waartegen disciplinair opgetreden moet worden. De
gedragscode van onze school is bestemd voor alle mensen die hier werkzaam zijn, de
leerlingen en hun ouders, stagiaires en alle andere personen die werkzaamheden
(professioneel en vrijwillig) voor de school. Het doel van deze gedragscode is het scheppen
van een klimaat op onze school dat zich kenmerkt door respect, vertrouwen en acceptatie.
Een dergelijk klimaat is een voorwaarde om een optimale leer- en werkomgeving te creëren.
Het is zeker niet de bedoeling dat een gedragscode het spontane omgaan van mensen met
elkaar in de weg staat, zie veiligheidsbeleid Goede Herderschool.

Beleidsplan veiligheid en gezondheid versie 2021

Pagina |18

7. Vertrouwenspersoon
Het indienen van een klacht is mogelijk. Hier zijn vertrouwenspersonen voor aangesteld.
Deze vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding. Er is een
vertrouwenspersoon uit de geleding van collega’s en ouders.
8. Ukkie Pukkie is geregistreerd bij de geschillencommissie Kinderopvang. Hier kan u terecht
voor het indienen van een klacht en geschillen.
9. Er is een achterwachtregeling opgesteld.
Achterwacht is geregeld met de Goede Herderschool waarbij Ukkie Pukkie is aangesloten.
Op school zijn er meerdere mogelijkheden om in geval van nood een volwassene binnen 15
minuten aanwezig te laten zijn. Als eerste de directeur, als tweede de IB’er en daarna een
van de leerkrachten. In de praktijk staat er nooit iemand alleen op de groep.

Halen en brengen
1. De overdracht van verantwoording en bijzonderheden van medewerkers van/naar
ouders/verzorgers bij halen en brengen is goed geregeld.
Het moment van brengen en halen zijn momenten van overdracht en informatie. De
medewerkers zijn altijd aan te spreken door de individuele ouders/verzorgers. Daarbij zorgen
zij onderling dat zij alle ouders/verzorgers spreken die dit wensen. Het gaat immers om de
bijzonderheden die worden uitgewisseld. Als blijkt dat er een langdurig gesprek nodig is, dan
wordt er een afspraak gemaakt.
Zolang de ouder/verzorger op de zaal is, is het kind onder zijn verantwoording.
Bij het halen worden eventuele bijzonderheden gemeld. Evenals een korte weergave van het
verloop van de dag zoals welke activiteiten er hebben plaatsgevonden.
2. De overdracht van verantwoording en bijzonderheden van medewerker van/naar school of
ouder na uitstapjes is goed geregeld.
Dit is niet aan de orde. Is er een uitje dan zijn ouders/verzorgers hierbij aanwezig. Het halen
en brengen naar school is niet aan de orde – gezien de leeftijd van de kinderen.
3. Het halen naar en brengen van kinderen van uitstapjes is goed geregeld.
Er zijn de laatste jaren geen uitstapjes georganiseerd.
Bij het organiseren van een uitstapje wordt er altijd gebruik gemaakt van veilig vervoer.
Afhankelijk van de inhoud van een uitstapje worden maatregelen getroffen. Denk
bijvoorbeeld aan het gebruiken van een koord waaraan elke peuter zich vasthoudt als er
lopend naar iets toe wordt gegaan. Maar als het nodig is wordt er voor veilig vervoer
gezorgd.
Medewerkers weten hoe jonge kinderen veilig vervoerd moeten worden. Zij treffen daartoe
de benodigde maatregelen, dit kan bij bijzondere omstandigheden voorkomen.
Er is een protocol hoe te handelen bij een vermist kind. Hierin staan de te nemen stappen.
Het gaat gezien de leeftijd van de kinderen alleen om het vermissen op de peuterspeelzaal.
Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen, de kinderen mogen
niet zelfstandig naar huis.
Bij constatering van vermissing wordt altijd gehandeld volgens dit protocol.
Kinderen mogen niet alleen de zaal uitlopen en zij mogen ook niet worden opgehaald door
broertjes of zusjes. Indien noodzakelijk wordt de peuter door de pm’er naar de
ouders/verzorgers gebracht.
Indien nodig zal er overleg door de directie van de Goede Herderschool plaats vinden met de
gemeente over een onveilige verkeerssituatie.
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4.

Veiligheid en gezondheid van het gebouw en de buitenruimten

Deze module valt binnen de RIE in de volgende thema’s uiteen:
1.
2.
3.
4.

Veilig gebouw
Gezond binnenmilieu
Inrichting binnenruimten
Inrichting buitenruimten

Veilig gebouw
1. Deuren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen
Op alle deuren zitten veiligheidsstrips tot 1.20 m, op de buitenkant van de buitendeur is dit
niet mogelijk. Bij het buitenspelen wordt deze opengehouden door een deurstopper.
Medewerkers controleren of de getroffen maatregelen nog in goede staat zijn en daarmee
waarborgen zij de veiligheid.
2. Ramen (binnen én buiten) zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen
Er is sprake van ramen die op verschillende manieren open kunnen.
Medewerkers houden altijd toezicht op de open ramen.
Ramen zijn voorzien van raamsluiting.
Bij de ramen zijn geen objecten aanwezig die als opstapje kunnen worden gebruikt. Kinderen
mogen niet op de vensterbanken klimmen, medewerkers houden toezicht op deze situatie.
Zij corrigeren de kinderen indien nodig.
In de ramen zit veiligheidsglas.
3. Muren zijn veilig, zodat letsel wordt voorkomen
De muren hebben geen oneffenheden tot 1,35 meter hoogte. Eventueel aanwezige
oneffenheden worden zoals schroeven spijkers e.d. waar geen poster of schilderij o.i.d. meer
aanwezig zijn, worden verwijderd.
Uitstekende delen op muren zijn afgeschermd – zoals kapstokhaken.
De muur is glad.
4. Kachels zijn veilig, zodat letsel wordt voorkomen.
Er is vloerverwarming.
5. Elektra is veilig zodat letsel wordt voorkomen
Wandcontactdozen zijn kind veilig en voorzien van stopcontactbeveiligers.
Er hangen geen snoeren binnen het bereik van kinderen.
Medewerkers controleren regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog aanwezig zijn.
6. Er is geen trap aanwezig. De trappen bij de commode en glijbaan mogen niet worden
gebruikt zonder toezicht.
7. De vloer is veilig zodat letsel wordt voorkomen
Natte vloeren worden direct droog gemaakt.
Vloeren zijn voorzien van stroeve laag. Vloeren worden buiten openingstijden
schoongemaakt.
De vloer wordt droog gemaakt als de kinderen bij nat weer binnenkomen.
Bij de deuren liggen droogloopmatten.
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Afval wordt direct van de vloer verwijderd.
Er hangen geen stroomdraden op kind hoogte.
Vloerkleden liggen vast met een antislipkleed.
Medewerkers controleren regelmatig of de vloeren niet glad zijn en de kleden nog goed
liggen.
In de binnenruimte en gang wordt er in principe niet gerend – tenzij het om een
beweegactiviteit gaat. In de gymzaal wordt er gerend onder begeleiding.
8. Brandveiligheid
Er zijn Bhv’ers aanwezig in het gebouw. Zij hebben de verantwoordelijkheid om bij brand de
benodigde maatregelen en acties te nemen. Er is een ontruimingsplan aanwezig, zie
veiligheidsplan Goede Herderschool. Elk schooljaar wordt er een ontruimingsoefening
gehouden. Deze oefening wordt geëvalueerd hierna en eventueel wordt het plan bijgesteld.

Gezond binnenmilieu
1. Ruimtes zijn aangenaam om in te verblijven
De school wordt verwarmd en geventileerd door een klimaatbeheersingssysteem. Hierdoor
kan er per ruimte wat worden afgeweken van de temperatuur. Het duurt 2 jaar voordat het
systeem is ingeregeld. De school is opgeleverd juli 2020.
Aanwezige ramen kunnen in verschillende kierstanden worden gezet.
Bij activiteiten zoals beweegspellen, stofzuigen of vegen wordt er extra geventileerd.
De temperatuur in de verblijfsruimte is niet lager dan 17 graden.
Ramen waar de zon op staat, zijn voorzien van zonnewering.
De temperatuur is op 20 graden ingesteld
Als de temperatuur boven de 25 graden is, dan werken medewerkers volgens het
hitteprotocol vanuit de RIVM, zie www.rivm.nl/hitte/kinderdagverblijven-en-scholen
Door de klimaatbeheersing wordt er dag en nacht geventileerd.
Tussen de verschillende ruimtes wordt voorkomen dat er grotere temperatuurverschillen zijn
dan 5 graden.
Activiteiten die de luchtvochtigheid vergroten – zoals beweegactiviteiten – vragen om extra
ventilatie. Medewerkers ventileren dan de ruimte extra.
2. De ruimtes zijn schoon
De ruimtes worden als volgt schoongemaakt:
Meubilair en de vloer worden dagelijks na gebruik gereinigd.
Hogere oppervlakten (bovenkant kasten) worden wekelijks gereinigd.
Verticale oppervlakten worden maandelijks gereinigd.
Als er wordt gestofzuigd of geveegd worden ramen opengezet. Dit gebeurt in principe niet in
bijzijn van kinderen. Schimmel wordt direct aangepakt om te zorgen dat het verdwijnt.
Zichtbare verontreiniging wordt direct verwijderd. Er wordt schoongemaakt volgens de
hygiëne richtlijnen van de RIVM, zie www.rivm.nl/hitte/kinderdagverblijven-en-scholen.
Er wordt na opening schoongemaakt door een bedrijf volgens een rooster.
3. De ruimtes zijn zoveel mogelijk vrij van allergenen.
Aanwezig textiel wordt op minimaal 40 graden gewassen.
De aanwezige vloerkleden zijn eenvoudig te reinigen.
Verkleedkleren, knuffels en stoffen speelgoed worden maandelijks op 40 graden gewassen.
Knutselwerkjes, droogbloemen en andere voorwerpen die niet gereinigd kunnen worden,
worden na een maand verwijderd.
De schoonmaakmiddelen hebben geen sterke geur.
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Voor er dieren worden toegelaten – bijvoorbeeld t.b.v. een thema – wordt er eerst
geïnventariseerd of er geen kinderen zijn met een allergie.
4. Inademing van giftige dampen door oplosmiddelen wordt voorkomen.
Er worden geen spuitbussen, wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen gebruikt.
De lijm die wordt gebruikt is op waterbasis.
5. De ruimtes zijn vrij van schadelijke stoffen
De ruimte is voorzien van een koolmonoxidemelder.
Er wordt niet gerookt op de speelzalen.
Kaarsjes worden alleen aangestoken tijdens de viering van verjaardagen en kerst. Het gaat
hierbij om een kortdurend moment, maximaal 5 minuten. Voor het aansteken van de
kaarsen wordt er met de peuters besproken waarom zij moeten blijven zitten.

Inrichting binnenruimte
1. Ruimtes zijn zo ingericht dat de kans op struikelen of botsen zo klein mogelijk is.
Meubels zijn zo gepositioneerd dat er voldoende loopruimte aanwezig is.
Als er veel botsingen zijn, wordt gekeken naar achterliggende oorzaak. De ruimte wordt dan
mogelijk anders ingericht, waardoor de kans verkleind.
De ruimte heeft voldoende vrije ruimte per kind.
De ruimte kent herkenbare speelruimte en loopruimte.
Er is voldoende ruimte om te bewegen aanwezig.
Bij beweegspellen is er voldoende ruimte.
De ruimte is zo ingericht dat druk en rustig spel niet bij elkaar zit.
Kinderen die slecht zien of motorisch niet mee kunnen komen, worden in de gaten
gehouden.
Er is voldoende bergruimte aanwezig om speelgoed op te bergen.
Speelgoed wordt na gebruik opgeruimd, zowel door de medewerkers als de kinderen.
Medewerkers zien erop toe dat deze afspraak wordt nageleefd.
De ruimte heeft geen overbodige objecten.
2. Giftige producten of stoffen staan buiten bereik van kinderen
Giftige producten, schoonmaakmiddelen en medicijnen worden buiten handbereik van
kinderen opgeborgen, in een kast of in de afsluitbare keuken. Deze kast wordt na gebruik
afgesloten. In het magazijn hangt een gifwijzer/gifkaart.
Bij vergiftiging wordt direct 112 gebeld.
Schoonmaken gebeurt zo min mogelijk waar kinderen bij aanwezig zijn. Wel wordt zichtbare
verontreiniging verwijderd. Denk aan het schoonmaken van tafels na een maaltijd of
schilderactiviteit, wc bij een ongelukje e.d.
Er zijn geen giftige planten aanwezig.
Medewerkers roken niet op de locatie. Afvalbakken staan in het zicht. Kinderen mogen niet
met de afvalbakken spelen.
Bij voorkeur wordt er geen bestrijdingsmiddel gebruikt. Als bestrijdingsmiddelen nodig zijn,
dan wordt het gebied tijdelijk afgezet. Er zijn er geen kinderen aanwezig tijdens de inzet van
bestrijdingsmiddelen.
3. Kleine kinderen spelen in een veilige box
Deze maatregelen zijn niet van toepassing gezien de leeftijd van de aanwezige kinderen. Er
wordt niet gewerkt met een box.
4. Apparaten, meubilair en decoratie zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen
Thee en koffie worden uit de keuken gehaald. De keuken bevindt zicht buiten de zaal.
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Lucifers en aanstekers zijn buiten bereik van kinderen opgeruimd, ook na gebruik.
De boiler is beveiligd.
Kinderen gebruiken kranen met warm water niet zonder toezicht van de medewerkers.
Thee of andere warme dranken worden niet in de buurt van de kinderen klaargemaakt.
Thee of andere warme dranken worden niet gedronken als kinderen op schoot zitten.
Thee of andere warme dranken worden gedronken uit kopjes die oren hebben die
gemakkelijk vast te houden zijn.
De kopjes met warme dranken worden buiten bereik van kinderen gezet. In deze dranken
wordt koud water toegevoegd zodat het van de kook af is.
Bij activiteiten onder begeleiding van een pm’er mogen kinderen in de keuken.
Het aanwezige meubilair wordt regelmatig gecontroleerd op splinters.
Scherpe randen en hoeken worden afgeschermd.
Stoelen die niet stabiel zijn, worden vervangen.
Als meubels splinters hebben, worden deze vervangen.
Aanwezige stellingkasten of wandkasten staan stevig en stabiel of zijn verankerd.
Kasten en grote objecten staan nooit in een smalle looproute.

Inrichting buitenruimte
1. De speelruimte is vrij van vuil en gevaarlijke planten
De afvalcontainer staat op afstand van het buitenplein.
Medewerkers controleren de buitenruimte en de zandbak op zwerfvuil, honden of
kattenpoep voordat er buiten wordt gespeeld. Dit wordt eerst verwijderd indien aanwezig.
Bij het vermoeden van bodemverontreiniging of luchtverontreiniging wordt er een
deskundige ingeschakeld door de directeur van de Goede Herderschool.
Aanwezige struiken en bomen zijn niet giftig en hebben geen stekels of prikkels. Het groen
wordt onderhouden door een tuinman.
2. De omheining rond de opvang beschermt de kinderen tegen risico’s buiten de opvang
Het aanwezige hek is dicht. Er wordt nog gekeken naar een slot. Alleen pm’ers mogen het
hekje openen.
Het aanwezige hek is gesloten tijdens de speeltijden.
Kinderen zijn nooit aan het buiten spelen zonder toezicht.
De aanwezige omheining is veilig.
Aanwezige objecten bij omheining wordt verwijderd.
Er zijn geen hekken op plaatsen waar ze geen functie hebben.
De ruimte tussen de onderkant van de omheining en de grond is zo klein mogelijk.
Als er speelgoed aan de andere kant van de omheining belandt, dan wordt dit gepakt door de
medewerker. Kinderen weten dat. Medewerkers houden hier toezicht op.
De aanwezige omheining kan geen beknelling veroorzaken.
3. De spelactiviteiten zijn zo gepositioneerd dat kinderen vrij kunnen spelen
De inrichting van de buitenruimte maakt duidelijk waar rustig en druk spel kan plaatsvinden.
Er is een speelplek ingericht voor de peuters. Kinderen weten waar er gefietst en gerend kan
worden. Medewerkers houden hier toezicht op. Dit deel van de buitenruimte is daar ook op
ingericht.
Er is voldoende loopruimte om de speeltoestellen. Onder en rondom de speeltoestellen ligt
een dikke laag boomschors.
Speeltoestellen staan niet te dicht op elkaar.
Druk spel en speeltoestellen zijn niet aanwezig op de looproute naar het gebouw.
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Obstakels die geen functie hebben worden verwijderd.
De fietsenstalling, parkeerplaatsen auto’s zijn niet aanwezig bij het peuterspeelplein. De
peuterspeelplek bevindt zich achter onze speelzaal.
Ouders en kinderen weten waar gefietst mag worden en waar fietsen gestald kunnen
worden. Dit is buiten het peuterspeelplein.
4. Het terrein van de buitenruimte levert geen struikelgevaar op.
De speelplaats wordt 2x per jaar gecontroleerd op oneffenheden. Indien nodig worden
verzakte tegels recht gelegd en kapotte tegels vervangen. Kuilen worden geëgaliseerd. De
tuinman verzorgt dit. Als er een plek met oneffenheden/gladheid aanwezig is wordt deze
afgeschermd. Ouders/kinderen/medewerkers worden attent op de gevaarlijke situatie
gemaakt.
De afwatering van het speelplein is op orde.
Bladeren die gladheid veroorzaken worden verwijderd door de tuinman en/of medewerkers.
Bij ijsvorming en sneeuw wordt er geveegd of gestrooid door de tuinman en/of
medewerkers.
Bemoste delen van het plein worden schoongehouden door de tuinman.
Hoogteverschillen op het plein zijn visueel zichtbaar.
De ruimte is zo ingedeeld dat er geen hoogteverschillen zijn op onlogische plekken.
Onnodige randjes, opstapjes en muurtjes zijn niet aanwezig.
Fietsen staan niet op het plein waar spel plaatsvindt.
Er zijn geen fietsenrekken aanwezig.
De toegangsweg is goed zichtbaar.
Schaduwrijke plekken verdienen extra aandacht ten aanzien van het soort ondergrond.
Voorkomen moet worden dat het glad wordt.
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