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Inleiding 
 
Het doel van het veiligheid en gezondheidsbeleid is om kinderen, medewerkers en ouders een veilige 
en gezonde speel- en leefomgeving te bieden waarbij eventuele risico’s tot een minimum beperkt 
worden. 
Het beleid wordt continu geactualiseerd en bijgewerkt. Zo blijven we scherp en kunnen ook bij 
veranderingen in de omgeving, situatie of inrichting, beschikken over een beleid dat direct 
toepasbaar is. 
We kunnen met dit plan niet alle incidenten voorkomen. Er kan altijd iets misgaan. Daarom vinden 
wij het belangrijk dat we naast een actueel beleid ook kinderen leren op een goede manier om te 
gaan met risico’s. 

Beleidscyclus 
Dit beleid wordt jaarlijks in een werkoverleg met alle PM-ers en vrijwilligers doorgenomen en waar 
nodig aangepast. In het daarop volgende werkoverleg worden de aanpassingen besproken en 
geëvalueerd. 
Twee keer per jaar wordt de vernieuwde versie van het veiligheid- en gezondheidsbeleid op de 
website gezet. Ouders en medewerkers worden hiervan op de hoogte gesteld. 

Kwaliteit coördinator 
Bas Broers is degene die dit beleid jaarlijks bijhoudt en aanpast. Als mensen op- of aanmerkingen 
hebben op dingen waar zij tegen aanlopen of constateren is Paula het aanspreekpunt hiervoor. 
Paula werkt elke ochtend op de groep en is dus voor iedereen bereikbaar. 
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Veiligheidsbeleid 
 
Het veiligheidsbeleid is een beknopte en overzichtelijke samenvatting van alles wat er binnen de 
peuteropvang op het gebied van (brand)veiligheid zou kunnen gebeuren. In het veiligheidsbeleid 
worden de grootste risico’s en maatregelen op het gebied van veiligheid en incidenten opgenomen. 

Risico’s en algemene maatregelen 
Het doel van het beleid is om risico’s te benoemen en aan te geven welke maatregelen we hebben 
genomen om incidenten te beperken of te voorkomen. Hieronder hebben we de voor ons 
belangrijkste grote risico’s beschreven. Tevens hebben we erbij geschreven wat we er aan doen om 
deze risico’s te voorkomen en hoe wij handelen als zich onverhoopt een ongeval of ongewenste 
situatie voordoet. 
 

1. Kind komt met de vingers tussen de deur 
Alle deuren die een risico vormen zijn beveiligd met veiligheidsstrips aan de scharnierkant van de 
deur aan beide zijden. 
 

2. Kind komt in aanraking met elektriciteit 
Alle stopcontacten waar de kinderen bij kunnen, hebben een beveiligingsdop. Er liggen geen kabels 
op de grond. Elektrische apparaten staan hoog of in de afgesloten keuken. 
 

3. Struikelen en uitglijden 
Om te voorkomen dat kinderen, medewerkers of ouders struikelen of uitglijden zorgen we ervoor dat 
de speelhoeken aan de kant zijn en er midden in de ruimte weinig tot geen speelgoed ligt. Speelgoed 
dat niet gebruikt wordt en wel in de weg ligt, wordt opgeruimd. Natte plekken op de grond worden 
drooggemaakt. 
Het speelkleed ligt vlak op de grond. Als de hoeken gaan krullen of er andere oneffenheden ontstaan, 
wordt het kleed vervangen. 
 

4. Bezeren aan oneffenheden in muren en meubilair 
De muren zijn glad, er worden geen spullen op kind-hoogte opgehangen d.m.v. spijkers of schroeven. 
Dingen die aan de muur hangen, zoals kapstokken, hangen boven kind-hoogte. 
Scherpe hoeken, randen of beschadigingen aan meubilair worden glad gemaakt of verwijderd. Het 
meubilair hoort degelijk en veilig te zijn. 
 

5. Kind valt door glazen ruit. 
Alle ramen bevinden zich op minimaal 90 cm boven de grond en vormen dus geen gevaar om er 
doorheen te vallen. Kinderen mogen alleen op de vensterbank klimmen in het bijzijn van een 
medewerker om de ouders uit te zwaaien. 
 

6. Kind bezeert zich aan speelgoed 
Het speelgoed is afgestemd op de juiste leeftijdsgroep en dient veilig te zijn. Kapot speelgoed wordt 
verwijderd of gerepareerd. 
 

7. Kind komt in aanraking met chemische middelen of medicijnen 

4 
 



Schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen, medicijnen of andere chemische (gevaarlijke) 
producten worden buiten het bereik van de kinderen opgeborgen. De tassen van de medewerkers 
worden in het afgesloten gedeelte, hoog opgeborgen. We maken ouders er op attent om op hun tas 
te letten. 
De PM-ers bezitten een kinder-EHBO diploma, zij weten hoe zij moeten handelen wanneer een kind 
in aanraking komt met één van deze stoffen. 
 

8. Kind wordt vermist 
Het grootste risico dat een kind vermist wordt is tijdens de breng- en haalmomenten. We zorgen 
ervoor dat als we buiten zijn dat er een medewerker bij het hek staat om daar het overzicht te 
houden. Binnen houden we de deuren in de gaten. Kinderen die zelfstandig naar het toilet kunnen, 
worden in de gaten gehouden door het raam naar het halletje. 
Met ouders is de afspraak gemaakt dat zij het ons melden als hun kind door iemand anders dan 
normaal wordt gehaald. Komt er iemand anders dan is doorgegeven, nemen wij contact op met de 
ouders en vragen om uitleg. 
 

9. Kind verbrandt zichzelf 
Hete dranken worden ver van de kinderen gehouden. Zij staan op de bar en als zij is afgekoeld in het 
midden van de tafel.  
Er wordt thee en koffie gezet voordat de kinderen komen. De hete dranken staan altijd achter het 
afgesloten gedeelte in thermoskannen. 
Er wordt niet gekookt of gebakken in het bijzijn van de kinderen. 
De kachels en verwarmingsbuizen zijn afgeschermd. 
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Grote risico’s en maatregelen per ruimte 
Entree 
De entree is de ruimte waar de kinderen binnenkomen en doorlopen naar de groepsruimte of 
doorlopen om naar het toilet te gaan. 
Het is geen speelruimte, kinderen hebben geen speelgoed mee en zijn hier niet zonder toezicht van 
een medewerker of ouder. 
 
Opberg-/schoonmaakruimte 
De schoonmaakruimte is achter in de keuken. De gevaarlijke stoffen staan in een afgesloten kast die 
hoog hangt.  
Kinderen zijn niet alleen in de keuken. De keuken is afgesloten door een deur die de kinderen niet 
open krijgen omdat het slot hoog is. 
De opbergruimte grenst aan de groepsruimte, de deur naar deze ruimte is dicht. De kinderen mogen 
hier alleen onder toezicht komen. 
 
Keuken 
De keuken is altijd afgesloten als er geen volwassene is. 
 
Een kind verbrandt zichzelf aan het fornuis 
Het fornuis wordt niet door ons gebruikt en kan dus niet heet zijn. Wel zullen wij kinderen er altijd op 
wijzen dat zij hier niet aan mogen komen. 
 
Kind krijgt hete thee over zich heen 

- Hete dranken staan in het afgesloten gedeelte op de 1 meter hoge bar in gesloten 
thermoskannen. Kinderen kunnen er dus niet bij. Hete vloeistoffen zetten we buiten bereik 
van de kinderen. 

- We drinken geen hete dranken als er een kind op schoot zit. 
- We gebruiken geen tafelkleden. 

 
Groepsruimte 
Kind eet sigaretten of medicijnen uit tas van ouder of medewerker 

- De tassen van de medewerkers staan buiten het bereik van de kinderen in het afgesloten 
gedeelte bij de keuken 

- Ouders zetten hun tas niet onbeheerd op de grond. 
 
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden 

- Er wordt binnen niet met spullen gegooid. 
- De lampen zijn in het plafond verwerkt en beveiligd met een rooster. 

 
Kast valt om en kind komt onder de kast terecht 

- De kast is aan de achterkant stabiel gemaakt met een klos. 
- Kinderen mogen niet klimmen in de kast. 

 
Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond 

- Speelgoed dat stuk is wordt verwijderd. 
- Speelgoed dat kleine stukjes bevat blijft op tafel. 
- Er wordt alleen onder toezicht met speelgoed gespeeld dat kleine onderdelen bevat. 
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- Als er een onderdeeltje valt wordt deze direct opgeraapt. 
 
Kind krijgt koordje om de nek 

- Rijgkoorden blijven op tafel 
- Koordjes en strikjes aan speelgoed zijn niet langer dan 20 cm. 
- Bij koordjes aan kleding adviseren we de ouders deze te verwijderen. 

 
Kind stikt in een stukje eten 

- We wijzen de kinderen erop dat zij hun mond niet vol moeten proppen. 
- We wijzen de kinderen erop goed te kauwen. 
- Rond fruit zoals druiven en tomaten worden gehalveerd in de lengte. 
- De kinderen zitten tijdens het eten. 
- Tijdens het eten houdt er altijd een medewerker toezicht. 

 
Buitenruimte 
Kind wordt door een fietsend kind omver gereden 

- De verhouding tussen het aantal fietsen en de daarvoor beschikbare ruimte is ruim 
voldoende. 

- Zowel fietser als loper worden erop gewezen om uit te kijken voor elkaar. 
- Als een kind achteruit fietst moet hij ook achterom kijken. 
- Meegebrachte fietsen worden niet gebruikt. 

 
Kindje blijft aan het koordje van de capuchon hangen 

- Bij het naar buiten gaan worden de koordjes aan de binnenkant van de jas gehangen. 
 
Het hek blijft open staan en een kind loopt de straat op 

- Het hek is dicht als we buiten zijn 
- We zitten ver van de weg af en het kind blijft zichtbaar tot op het parkeerterrein. Voor een 

kind daar is hebben wij hem al terug gehaald. 
 
Kind verbrand in de zon 

- De ouders wordt gevraagd hun kind thuis in te smeren. 
- Er staat zonnebrand op de verschoontafel als men dit vergeten is. 
- Als het boven de 25 graden wordt, gaan we om 9.00 al naar buiten en blijven na 10.30 

binnen. 
- Als een kind dreigt te verbranden laten wij hem binnen spelen. 

 
Kind raakt te water 

- Als we emmers water buiten zetten is er altijd een medewerker buiten die hier toezicht op 
houdt. 

- We maken geen gebruik van badjes. 
- Er is geen water aanwezig in de directe omgeving. 

 
Kind loopt gevaar door onveilige situaties buiten 

- Kapot speelgoed wordt verwijderd of gerepareerd. 
- Het plein wordt elke dag gecontroleerd op peuken en ander afval. 
- Kinderen mogen op de glijbaan of het klimrek als zij dit zelfstandig kunnen. 
- Als er 3 of meer kinderen op de glijbaan zijn, staat er een lmedewerker bij. 
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- De kinderen mogen niet stoeien of duwen op de glijbaan. De kinderen worden hier op 
aangesproken. 

- Als een kind voor het eerst op de glijbaan gaat, staat er een medewerker bij om te kijken of 
hij dit veilig doet. 

- De kinderen gaan via de trap de glijbaan op en niet via het glij-gedeelte. 
- Als een kind van de glijbaan glijdt doet hij dit met de voeten vooruit. 
- Ouders parkeren op de parkeerplaats, die op vijftig meter afstand van de opvang ligt. Er 

komen dus geen auto’s in de buurt van de opvang. 
 
Kind wordt gestoken door een insect 

- We leren de kinderen om niet zomaar insecten op te pakken 
- Tijdens het wespenseizoen wordt er buiten niet gegeten of gedronken. 
- Kinderen gaan met schone handen en mond naar buiten. 

 
Sanitaire voorzieningen 
De toiletten worden door zowel de kinderen als volwassenen gebruikt. Het herentoilet is afgesloten 
tijdens onze openingstijden. 
 
Kind draait van de aankleedtafel af. 

- Tijdens het verschonen zorgen we dat het kind midden op de tafel ligt. 
- De medewerker loopt niet weg tijdens het verschonen. 

 
Kind klautert zonder toezicht op de aankleedtafel 

- Kinderen mogen niet op de tafels klimmen. 
- Als een kind zelf op de aankleedtafel klimt, dan kan hij er ook zonder hulp weer af klauteren. 

 
Excursies 
Tijdens excursies hebben de medewerkers altijd een telefoon mee waarop zij bereikbaar zijn en 
waarmee zij hulpdiensten kunnen bereiken. Ook zijn er tijdens excursies altijd ouders mee. 

kinderen leren om te gaan met kleine risico’s 
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 de opvang nog veiliger. 
Wij leren de kinderen: 

● Dat zij niet met deuren mogen spelen. 
● Dat er in de hal en groepsruimte niet gerend mag worden. 
● Dat we binnen op schoenen, sloffen of blote voeten lopen en niet op gladde sokken. 
● Dat speelgoed dat in het looppad ligt, wordt opgeruimd. 
● Dat speelgoed dat van de tafel valt meteen wordt opgeruimd. 
● Dat we niet met spullen gooien. 
● Dat we niet voor deuren gaan spelen. 
● Dat we rekening houden met elkaar. 
● Dat zij rustig aangeven dat zij iets niet willen of niet leuk vinden. 
● Wat zij moeten doen bij een ontruiming. 
● Dat als zij hebben gemorst op de grond, dit melden bij de groepsleiding zodat het kan 

worden opgeruimd. 
● Dat zij niet alleen in de keuken mogen zijn. 
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● Dat zij binnen de hekken spelen en binnen het hek blijven tot zij met hun ouder samen naar 
huis gaan. 

● Dat zij niet op de hekken mogen klimmen 
● Dat zij niet op de vensterbanken en tafels mogen klimmen.  
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Brandveiligheid 
 
We proberen er alles aan te doen om brand te voorkomen.  
 

● Wij gebruiken geen kaarsen of licht ontvlambare materialen 
● Alle blusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd 
● Elk jaar wordt er een ontruimingsoefening gedaan 
● Elk jaar wordt het ontruimingsplan besproken met het personeel 
● Nooduitgangen worden met verlichte bordjes aangegeven 
● Nooduitgangen worden nooit geblokkeerd met meubels of andere obstakels. 
● Regelmatig wordt er geoefend met het evacuatiekoord. We gebruiken deze als we naar 

buiten gaan. Op deze manier raken de kinderen hier aan gewend. 
● Er is een ontruimingsplattegrond aanwezig op de locatie. 

Kinder-EHBO-certificaat 
Elke dag is er iemand aanwezig met een geldig kinder-EHBO diploma. Zij weet hoe zij moet handelen 
bij een ongeval. Alle PM-ers en enkele vrijwilligers beschikken over dit diploma en houden dit bij 
middels opfriscursussen. 

Achterwachtregeling 
Op de dagen dat er 8 kinderen of minder worden opgevangen, is er een pedagogisch medewerker 
(Paula) en een vrijwilligster aanwezig. Voor het geval dat nodig mocht zijn, zorgt de andere 
pedagogisch medewerker (Monique) dat zij telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten op de 
opvang kan zijn. Het nummer van Monique is bij alle medewerkers en vrijwilligers bekend. 
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Grensoverschrijdend gedrag en het voorkomen hiervan 
 
Bij grensoverschrijdend gedrag gaat het om situaties waarin iemand geestelijk of lichamelijk schade 
wordt toegebracht of in zijn ontwikkelingsmogelijkheden wordt geblokkeerd. 
 
Grensoverschrijdend gedrag kan worden onderverdeeld in: 

● Lichamelijk geweld en verwaarlozing (fysieke agressie zoals slaan, schoppen, krabben, bijten 
of te weinig voeding, aandacht of verzorging.) 

● Geestelijk geweld en verwaarlozing (verbale agressie zoals dreigen, schreeuwen, schelden, 
pesten, stelselmatig negeren enz.) 

● Seksuele mishandeling (seksuele intimidatie, verbaal of fysiek, aanranding en verkrachting.) 
● Vernielingen van eigendommen van een ander. 

 
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. Als het slachtoffer iets als grensoverschrijdend ervaart, moet dit ook 
als grensoverschrijdend worden aangepakt. 
 
Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden tussen: 

● Kind en kind 
● Ouder/verzorger en kind en andersom. 
● Medewerker en kind en andersom. 
● Medewerker en medewerker en andersom. 
● Ouder en medewerker en andersom. 

 
 
Afspraken m.b.t. grensoverschrijdend gedrag van de medewerkers 

- Als je een kind een kus geeft doe je dit op het haar, nooit op de mond 
- Een medewerker mag een kind op schoot nemen en knuffelen als een kind hier behoefte aan 

heeft. 
- Zoek geen lichamelijk contact met het kind als hij dat niet wil! 
- Als een medewerker te lang op het toilet is, ga dan kijken of alles in orde is. 
- Ieder jaar worden de afspraken omtrent grensoverschrijdend gedrag besproken in een 

werkoverleg met alle medewerkers. Ook als er een nieuwe medewerker bij komt, wordt dit 
in het eerste werkoverleg besproken. 

 
Open cultuur waarbij we elkaar durven aan te spreken 
Het is belangrijk dat we elkaar durven aan te spreken bij (een vermoeden) van grensoverschrijdend 
gedrag. Maak dit ook bespreekbaar bij Paula. 
Als het vermoeden bestaat dat Paula grensoverschrijdend gedrag vertoont, dan kunnen 
medewerkers en ouders hun ervaring delen met Daniëlle of de oudercommissie. 
 
Kinderen en grensoverschrijdend gedrag 
Kinderen moeten leren omgaan met normen en waarden. Rekening houden met elkaar en weten wat 
wel en niet toelaatbaar is, vormt hierbij een belangrijk aspect. De medewerkers leren de kinderen om 
voor zichzelf op te komen en om het aan te geven wanneer zij bepaald gedrag niet wenselijk vinden. 
Ook leren wij hen welk gedrag gepast en ongepast is. 
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Wij dragen de volgende waarden en normen over op de kinderen: 

- Respect voor elkaar hebben en hierbij zelf het goede voorbeeld geven 
- Met een open mindset verschillen kunnen benoemen en accepteren 

Vierogenprincipe 
Als peuteropvang vinden wij het belangrijk dat de kinderen worden opgevangen in een veilige en 
vertrouwde omgeving. We willen zorg dragen voor de grootst mogelijke veiligheid voor kinderen om 
een slechte pedagogische aanpak, misbruik en/of mishandeling te voorkomen. Daarom werken wij 
met het vierogenprincipe, wat inhoud dat er altijd 2 volwassenen aanwezig zijn op de groep. In de 
meeste gevallen zullen dit een of twee PM-ers en een vrijwilligster zijn. 
Als een PM-er ziek naar huis gaat of door omstandigheden wordt weggeroepen wordt er een collega 
gebeld die binnen 15 minuten bij de locatie kan zijn. 

Meldcode kindermishandeling 
Daniëlle Gemser is het aanspreekpunt bij een vermoeden van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Zij is in het bezit van de handleiding meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Hierin staat het stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling vermeld. Bij gegronde twijfel over vermoedens van kindermishandeling gaan 
wij volgens de 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 aanmeldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling) raadplegen voor advies. 
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n) 
Stap 4: Wegen van het huishoudelijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis 
raadplegen. 
Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden 

Veiligheid en privacy 
● Bij het intake gesprek vullen de ouders een formulier in waarin zij aangeven wat er wel en 

niet gedaan mag worden met de foto’s die van hun kind op de groep worden genomen. 
● Wij houden rekening met de keus van de ouders en respecteren deze. 
● Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan andere ouders of derden. Ook de 

vrijwilligers weten dat zij een beroepsgeheim hebben. 
● Administratieve gegevens van kinderen, ouders en medewerkers worden bewaard in een 

afgesloten kast of op een computer met een wachtwoord. 
● Privé telefoons van medewerkers worden niet gebruikt om foto’s te maken of berichten te 

versturen. 
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Gezondheidsbeleid 
Het gezondheidsbeleid draagt bij aan het bewerkstelligen van een gezond leefmilieu voor kinderen, 
ouders en medewerkers binnen de peuteropvang. Door het volgen van richtlijnen van dit beleid en 
de maatregelen die we hebben genomen en omschreven, worden (grote) gezondheidsrisico’s zoveel 
mogelijk beperkt en uitgesloten. De hieronder beschreven maatregelen houden wij standaard aan, 
maar op dit moment hanteren wij ook aanvullende maatregelen als gevolg van Covid-19. Deze 
aanvullende maatregelen staan beschreven in Bijlage 3: maatregelen mbt Covid-19. 

Het voorkomen van (de verspreiding van) ziektekiemen 
Het verspreiden van ziektekiemen gaat razendsnel. Als er één kind ziek is, volgen er al snel meer. Ook 
medewerkers en ouders zijn niet ongevoelig voor ziektekiemen. We doen ons best om de opvang zo 
schoon en hygiënisch mogelijk te houden. We hebben hiervoor de volgende maatregelen genomen. 

Handhygiëne 
Een goede handhygiëne is erg belangrijk, want we raken alles aan met onze handen en verspreiden 
zo vuil en ziektekiemen. In het toilet en in de keuken staat zeep om onze handen te wassen na het 
toiletbezoek en voor en na het bereiden van eten. Bij de verschoontafel staat een desinfecterende 
hand-gel (buiten het bereik van de kinderen) zodat wij na het verschonen van vieze luiers direct onze 
handen kunnen reinigen. 
 
We (alle kinderen, medewerkers en vrijwilligers) wassen onze handen met water en zeep: 

● Na het (helpen bij) toiletgebruik. 
● Na het buiten spelen. 
● Voor het bereiden van eten. 
● Na het verschonen van een kind. 
● Voor en na het verzorgen van wondjes. 
● Na het in contact komen van lichaamsvocht zoals snot, wondvocht, bloed of urine. 
● Na het contact met vuile was, afval of de afvalcontainer. 
● Bij zichtbaar vieze handen. 
● Bij verkoudheid  (niezen, hoesten of snot). 

 
Bij het wassen van de handen gebruiken we vloeibare zeep en wrijven onze handen minimaal 20 
seconden goed over elkaar. Daarnaast leren we de kinderen om in hun elleboog te hoesten/niezen 
en om papieren zakdoekjes na gebruik direct weg te gooien. Wij leren de kinderen zo hoe zij moeten 
zorgen voor een goede handhygiëne.  

Voedselhygiëne 
Omdat we bij de opvang eten bereiden en nuttigen, houden we ons aan de wettelijke regels die zijn 
opgenomen binnen de warenwet. Op deze manier beperken we het risico op besmetting of 
voedselvergiftiging. 

● Boodschappen worden direct op de juiste plaats opgeborgen. 
● Als we een verpakking openen zetten we de datum erop. 
● Gekoelde producten worden in de koelkast bewaard bij een temperatuur die ligt tussen de 4 

en 7 graden. 
● We volgen het bewaaradvies dat op de verpakking staat. 
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● Restjes eten worden weggegooid. 
● We gebruiken geen producten die over de datum zijn; deze producten worden weggegooid. 
● Als er een rotte plek aan het fruit zit, wordt deze weggegooid. 

Schone speel- en leefomgeving 
Gezondheid begint bij een schone en veilige speel- en leefomgeving. Daarom hoort het binnen de 
binnen- en buitenspeelruimte van de opvang schoon en hygiënisch te zijn. 
Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het schoonmaakbeleid. 

● We waarborgen een consequente schoonmaak door het hanteren van een 
schoonmaakschema. 

● Zichtbaar verontreinigde ruimtes en meubilair worden direct schoongemaakt. 
● Het toilet wordt elke dag schoongemaakt. 
● Stoelen en tafels worden na elk eet- en drinkmoment afgenomen met een schone vaatdoek. 

In de bijlage is het schoonmaakschema opgenomen 

Zieke kinderen 
Wij zijn van mening dat als kinderen ziek zijn, ze het beste thuis kunnen blijven. Thuis krijgen zij de 
zorg en aandacht die ze op dat moment nodig hebben en die de PM-er op een groep niet kan bieden. 
Als een kind ziek is verzoeken wij de ouders dit voor 9.00 aan ons door te geven door te bellen of een 
berichtje te sturen. Ouders kunnen een door ziekte gemiste dag op een ander tijdstip inhalen. Regels 
hierbij zijn dat dit binnen twee weken na de betermelding is en altijd in overleg met de PM-ers om te 
kijken of er op die dag plaats is voor een extra kind. 
In het geval van kinderziektes houden we ons aan de richtlijnen die in het informatieboekje staan. Via 
mail of het informatiebord wordt vermeld dat er een besmettelijke ziekte heerst. 

Textiel 
Washandjes, dweiltjes, theedoeken en handdoeken worden na gebruik dagelijks gewassen op 60 
graden. 
De handdoek die na het knutselen  of buiten spelen wordt gebruikt om handen af te drogen wordt 
direct in de wastas gedaan. 

Allergieën 
Ouders wordt in het intake-formulier verzocht om eventuele allergieën te melden zodat dit bij de 
medewerkers bekend is en zij hier rekening mee kunnen houden. Als een kind een allergische reactie 
vertoont, weet iedereen hoe te handelen en bij twijfel wordt er overlegd met de ouders. 

Een gezond binnenklimaat 
Voor een gezond binnenmilieu zij de volgende factoren van belang: luchtverversing, temperatuur en 
de kwaliteit van de (binnen)lucht. 
De volgende maatregelen worden in acht genomen om de luchtkwaliteit goed op peil te houden: 

● Er wordt voldoende geventileerd zodat er voldoende verse lucht binnenkomt. 
● We proberen er voor te zorgen dat er binnen een zo aangenaam mogelijke temperatuur 

hangt en het nooit kouder is dan 18 graden. 
● Wanneer er iets mis is met de CV, wordt dit bij het bestuur van de korfbalvereniging gemeld. 

Zij zorgen dat er zo snel mogelijk iemand komt om het probleem te verhelpen. 
● Bij warme, zomerse dagen zijn de volgende maatregelen van toepassing: 
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- De gordijnen aan de zonkant zo veel mogelijk dicht houden 
- Bij het verlaten van het pand ook de gordijnen aan de westkant dicht doen. 
- Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten. 
- Zet ’s morgens bij aankomst zoveel mogelijk deuren tegen elkaar open. 
- Laat kinderen en medewerkers extra drinken en wacht niet tot het dorstgevoel. 

Frisse lucht 
Naast goede ventilatie nemen we ook maatregelen om de lucht schoon en fris te houden voor de 
kinderen en medewerkers. 

● We gebruiken geen spuitbussen in de ruimte met kinderen. 
● We gebruiken alleen lijm en verf op waterbasis. 
● We gebruiken geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere chemicaliën met 

oplosmiddelen waar kinderen bij zijn. 
● We gebruiken geen sterk geurende schoonmaakmiddelen en andere producten. 

Een gezond buitenmilieu 
Schoonhouden buitenruimte 
Voor de aankomst van de kinderen wordt het pleintje gecheckt op afval, uitwerpselen van dieren en 
sigarettenpeuken. 
 
Teken en insectenbeten 

● We houden het gras laag om tekenbeten te voorkomen. Als er toch een teek op de huid van 
een kind gevonden wordt, wordt deze zo snel mogelijk worden verwijderd met een 
tekentang. 

● De kinderen worden gecontroleerd op plakkerige handen en monden voor zij naar buiten 
gaan. Zoetigheid trekt wespen en bijen aan. Wanneer een kind wordt gestoken door een bij 
of wesp, wordt de angel verwijderd, het gif eruit gezogen en het wondje eventueel gekoeld 
met een natte washand of coldpack, dit verzacht de pijn. Soms treedt er een allergische 
reactie op (zwelling, ernstige benauwdheid, verwardheid en/of bewusteloosheid) na een 
wespen- of bijensteek. We zijn hier alert op en waarschuwen in dat geval de ouders en in 
ernstige gevallen ook een arts en/of ambulance. 

 
De zandbak 
We houden het zand zo schoon mogelijk door het te controleren op uitwerpselen van dieren en 
zwerfvuil. 
Ieder jaar wordt het zand vervangen. 
 
Zomerperiode 
Als de kinderen in de zomer gaan buitenspelen: 

● Zijn alle kinderen ingesmeerd met zonnebrand. 
● Krijgen de kinderen extra drinken aangeboden.  
● Worden er emmers water buiten gezet waar kinderen mee kunnen spelen. 
● Spelen we vanaf 10.30 binnen om het spelen in de felle zon te voorkomen. 
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Gezondheid: leren omgaan met risico’s 
Wij leren de kinderen actief om te gaan met (kleine) gezondheidsrisico’s. Door uit te leggen waarom 
we met elkaar bepaalde afspraken maken en ze te leren hoe we risico’s kunnen beperken, maken we 
onze opvang nog gezonder. 
 
We leren de kinderen: 

● Wanneer zij hun handen moeten wassen. 
● Dat zij niet in de richting van anderen niezen of hoesten 
● Dat zij geen zand moeten eten 
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Bijlage 1: Schoonmaaklijst 
         

Schoonmaaklijst de Windmolen.  Vul de datum in wanneer je   

     iets hebt schoongemaakt  

         

Dagelijks:              

vegen               

afwas               

toiletten               

stoelen               

tafels               

verschoontafel              

deurkrukken toilet              

               

Wekelijks:              

Vloer dweilen lokaal             

  hal             

  toilet             

toilet helemaal              

kleden zuigen              

               

Maandelijks:              

poppenhoek spulletjes             

kast 1               

kast 2               

kast 3               

kast 4               

kast 5               

deurknoppen              

glas in de haldeur              

vensterbanken              

               

2-maandelijks              

onder de kachels              

               

2x per jaar:              

Al het speelgoed              

grote schoonmaak              

kachels               

         

Als iets vies is wordt het direct schoongemaakt.     
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Bijlage 2: Logboek veiligheid en gezondheid 
Datum constatering mankement: 
Omschrijving mankement: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum verbetering: 
Wat is er verbeterd: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum constatering mankement: 
Omschrijving mankement: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum verbetering: 
Wat is er verbeterd: 
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Bijlage 3: Maatregelen mbt Covid-19 

Handhygiëne 

▪ Twintig seconden handen wassen bij binnenkomst voor zowel kinderen als 

medewerkers. In het uitzonderlijke geval dat een ouder binnenkomt, wordt ook de 

ouder verzocht de handen te wassen. 

▪ In het toilet hangen keukenrollen waaraan de handen afgedroogd worden. 

▪ Handen wassen van de kinderen en medewerkers bij binnenkomst na buitenspelen, 

bij vieze handen na het knutselen en na wc-bezoek. Voor het fruit eten en na het fruit 

eten krijgen zij per kind een natte washand om de handen mee schoon te maken. 

▪ We leren de kinderen om in hun elleboog te hoesten en niezen. Onder andere door 

zelf het goede voorbeeld te geven. 

▪ Ieder kind krijgt zijn eigen bakje fruit en de medewerkers schillen en verdelen het 

fruit. We doen dit in de keuken na onze handen gewassen te hebben. 

Onderlinge afstand 

▪ Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Zowel ouders als 

medewerkers. 

▪ Bij activiteiten en het fruit eten proberen we ook de kinderen op afstand van elkaar 

te houden. Dat houdt in dat er extra tafels nodig zijn en er fruit wordt gegeten in 

twee of drie groepjes maar wel tegelijk. 

▪ We starten de dag met buiten spelen. Ouders leggen de tassen op de grote 

picknicktafel buiten, groeten hun kind en gaan weer weg. Een kind kan, indien nodig, 

zwaaien bij het hekje met een medewerker. 

▪ Als het regent staat er een medewerker bij de buitendeur om de kinderen op te 

vangen. De handen van het kind worden schoongemaakt met handgel en dan kan het 

kind naar binnen om bij het raam te gaan zwaaien. 

▪ Wanneer we naar binnen gaan, trekken de kinderen hun jas uit in de gang en leggen 

ze deze op de bank die daar staat. De tassen worden onder de bank gezet. 

▪ Tijdens het ophalen liggen de tassen weer op de picknicktafel, de kinderen spelen 

buiten. Er is tijd voor een korte overdracht en dan gaan ouder en kind weer naar huis.  

▪ Bij regen liggen de tassen en jassen in de gang. Omdat er geen ruimte in de gang is 

voor ouders, en om ouders niet in de regen te laten wachten, kan het zijn dat er geen 

overdracht is.  

▪ Is er iets belangrijks te vragen of te melden dan kunnen ouders een appje sturen naar 

Paula of even bellen. Zijn er bijzonderheden vanuit de kinderopvang, maar was er 

geen tijd voor een overdracht, dan worden ouders middels de app of een belletje op 

de hoogte gesteld. 

▪ Ouders komen niet binnen, omdat we op contactmomenten met ouders allemaal 

buiten zijn en daar houden we anderhalve meter afstand van elkaar. 
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Kinderen onder de 4 jaar hoeven zich niet aan de onderlinge 

afstand van 1,5 meter te houden. Ook medewerkers mogen 

dichterbij komen. Medewerkers onderling houden zich wel aan de 

1,5 meter afstand. 

Extra reinigen en ventilatie 

▪ Alle hotspots (lichtknoppen, toiletbrillen en deurklinken) worden aan het begin en 

einde van elke dag afgenomen. 

▪ De tafels worden na elke activiteit met een sopje afgenomen. 

▪ Veel gebruikt speelgoed wordt aan het eind van de dag zoveel mogelijk vervangen of 

schoongemaakt. 

▪ Er staan twee ramen open en/of de tuindeur wordt opengezet voor voldoende 

ventilatie. De tuindeur staat voor de kinderen komen open om te luchten. 

▪ Na een toiletronde wordt de wc schoongemaakt met een schoonmaakdoekje. 

▪ De toiletbrillen worden aan het einde van de dag afgenomen met een sopje net als 

de kranen en zeeppompjes. 

▪ Elke sopdoek en theedoek, waar hij ook voor gebruikt is, wordt na gebruik in de 

wastas gedaan. De was in de wastas wordt meegenomen en op 60 graden gewassen. 

▪ Medewerkers vegen de neuzen van de kinderen zodat de kinderen het snot niet 

overal smeren, vervolgens wordt het papieren zakdoekje weggegooid en wassen 

medewerkers hun handen. 

▪ In het geval dat er een corona besmetting wordt vastgesteld bij een medewerker of 

kind, dan worden alle hotspots na de eerstvolgende reiniging gedesinfecteerd. 

Wanneer blijf je thuis en laat je je testen? 
● als  je als ouder of medewerker verkoudheidsverschijnselen hebt zoals: 

○ Neusverkoudheid, niezen, loopneus of keelpijn. 

● als je als kind, ouder of medewerker aan het hoesten bent. 

● als je als kind, ouder of medewerker verhoging, koorts of last van benauwdheid hebt  

○ of als iemand in jouw huishouden een van deze klachten heeft. 

● als je als kind, medewerker of ouder plotseling verlies van reuk of smaak ervaart. 

● als jij of iemand in jouw huishouden positief getest is op Covid-19. 

● als je minder dan tien dagen geleden op vakantie bent geweest naar een oranje 

gebied. 

 

Kinderen met verkoudheidsverschijnselen mogen dus wel naar de opvang komen. 

 

De algemene maatregelen blijven van kracht 
● Regelmatig handen wassen met water en zeep. 
● Hoesten en niezen in de elleboog. 
● Houd anderhalve meter afstand. 
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Aanmelden voor een Covid-19  test kan telefonisch op 0800-1202 of digitaal via 
https://coronatest.nl/ 
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