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1. Inleiding
Voor u ligt het veiligheid- en gezondheidsbeleid van KDV de Meidoorn wat is opgesteld in
samenwerking met de houder, pedagogisch medewerkers en de pedagogisch
beleidsmedewerker. Dit plan biedt inzicht in de uitgangspunten die wij hanteren en de
manier hoe wij omgaan met de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Het laat zien
waar wij als kleinschalig kinderdagverblijf voor staan als het gaat om de veiligheid en
gezondheid in onze opvang.
We attenderen pedagogische medewerkers zich te houden aan dit veiligheid- en
gezondheidsbeleid, zodat er één lijn wordt getrokken in de aanpak door verschillende
leidsters. Dit zorgt voor duidelijkheid en zo geven we de kinderen een veilig en vertrouwd
gevoel.
Wij zorgen ervoor dat dit veiligheid- en gezondheidsbeleid actueel wordt gehouden,
afgestemd op de laatste ontwikkelingen in de kinderopvang en onze ervaringen uit de
praktijk. Dit doen wij door het tijdens ELK overleg een gedeelte te bespreken. De evaluaties
en eventuele aanpassingen worden minimaal vier keer per jaar verwerkt in het Veiligheid- en
gezondheidsbeleid of in de bijbehorende plannen van aanpak grote risico’s.
Voor het opstellen van het veiligheid- en gezondheidsbeleid is er gebruik gemaakt van de
risicomonitor welke is ontwikkeld door VeiligheidNL, die zich richtte op gezondheid en op
veiligheid. Deze risicomonitor beschreef op het gebied van gezondheid allerlei situaties
waarvan beoordeeld moest worden hoe groot het risico was dat de situatie zich voor zou
doen en hoe groot de kans op ernstig letsel dan zou zijn bij ons op KDV de Meidoorn. In geval
van veiligheid werd aan de hand van een lijst met voorkomende scenario’s beoordeeld hoe
groot de kans is dat het betreffende scenario zou voorvallen en hoe groot de kans op ernstig
letsel dan is. Voor de beoordeling werden alle ruimtes van het kinderdagverblijf bekeken. Op
basis van de uitkomsten van de risicomonitor wordt voor de situaties en scenario’s met een
groot kans op ernstig letsel een plan van aanpak opgesteld.
Na goedkeuring van de GGD zullen wij de ouders informeren over het veiligheid- en
gezondheidsbeleid van KDV de Meidoorn en het op de website plaatsen.
Doel:
Een zo veilig mogelijke opvang bieden voor alle kinderen en medewerkers bij kinderopvang
de Meidoorn. Kinderen worden zo veel mogelijk beschermd tegen risico`s met ernstige
gevolgen en leren omgaan met kleine risico`s
KDV de Meidoorn heeft één duidelijk uitgangspunt: De beste kinderopvang is een
kleinschalige opvang die het meest lijkt op de opvang thuis!
Deze gedachte is leidend in de keuzes die wij gemaakt hebben en ook in de toekomst zullen
maken.
De Meidoorn is een opvang die sterk lijkt op uw thuissituatie: veel warmte, een klein groep en
een hele persoonlijke benadering. Met rust en een dagelijks ritme, met een dagagenda die
ruimte biedt om af te wijken van het dagelijkse ritme; thuis is immers ook niet elke dag
hetzelfde.
Ons team is zeer ervaren: zijn zullen voor uw kinderen zorgen en ze activiteiten aanbieden
waarmee de dag omvliegt. Binnen onze verticale groep ontwikkelen kinderen zich optimaal;
ze leren van en spelen met elkaar. Bij de Meidoorn zorgen we voor de huiselijkheid die onze
opvang zo kenmerkt!

2 Missie en visie
Missie
KDV de Meidoorn is een opvang die sterk lijkt op uw thuissituatie: veel warmte, een
kleine groep en een hele persoonlijke benadering. Met rust en een dagelijks ritme,
met een dagagenda die ruimte biedt om af te wijken van het dagelijkse ritme; thuis is
immers ook niet elke dag hetzelfde.
Ons doel is om op een leuke en speelse manier een positieve bijdrage te leveren aan
de ontwikkeling van ieder kind. Wij geven kinderen de ruimte om zich op een eigen
en unieke manier te ontwikkelen en uit te groeien tot een evenwichtig persoon met
een eigen identiteit en eigen kwaliteiten.
Daarnaast willen we de ouders een vertrouwd gevoel geven, zodat zij met een
gerust hart kunnen gaan werken, een studie volgen of andere activiteiten kan doen.
We vangen de kinderen op in een veilige omgeving waar we ze afschermen van
grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s.
Visie
De Meidoorn heeft één duidelijk uitgangspunt: De beste kinderopvang is een
kleinschalige opvang die het meest lijkt op de opvang thuis!
Deze gedachte is leidend in de keuzes die wij gemaakt hebben en ook in de
toekomst zullen maken.
Ons team is zeer ervaren: zijn zullen voor uw kinderen zorgen en ze activiteiten
aanbieden waarmee de dag omvliegt. Binnen onze verticale groep ontwikkelen
kinderen zich optimaal; ze leren van en spelen met elkaar.
We kijken hoe de kinderen zich ontwikkelen, luisteren naar wat de kinderen
bezighoudt en spelen hierop in om een veilige en vertrouwde omgeving te creëren.
Op deze manier bieden we de kinderen de kans om op onderzoek uit te gaan en de
wereld te ontdekken in een omgeving wat voelt als een tweede thuis.
Bij de Meidoorn zorgen we voor de huiselijkheid die onze opvang zo kenmerkt!

3 Omgang met grote risico's
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste en grootste risico`s die op onze
kinderopvang kunnen leiden tot ernstige ongevallen ,incidenten of
gezondheidsproblemen. We hebben de risico`s onderverdeeld in 3 groepen: Fysieke
veiligheid – sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we de
belangrijke risico`s benoemd met de daar bijbehorende maatregelen die zijn of
worden genomen om het risico tot een minimum te beperken. Tijdens het opstellen
en inventariseren van de grote risico’s is er gebruik gemaakt van de risicomonitor die
jaarlijks ingevuld en aangepast wordt. Het beleidsplan Veiligheid en gezondheid
wordt in elke oudercommissie vergadering teruggekoppeld. Zijn we ergens tegenaan
gelopen zijn er dingen gebeurt of gevaren geweest die aandacht vereisen. Waar
nodig zal hier een actieplan op worden gemaakt.

3.1

Fysieke veiligheid

Vallen van hoogte
Kinderen klimmen graag en dat neemt risico’s met zich mee. We denken dan aan
het vallen van een stoel of bank, klimmen op buiten speeltoestellen of ergens op
klimmen wat niet de bedoeling is bijvoorbeeld een tafel. Daarbij is het ene kind al
verder ontwikkeld dan het andere.
Maatregelen:
Pedagogisch medewerkers zijn alert op de gevaren bij het klimmen van
speeltoestellen.
Op vensterbanken, tafels, stoelen mag niet geklommen worden.
De kinderen op de gevaren wijzen, vertellen wat wel en niet mag en dit ook
blijven herhalen.
De kinderen zoveel mogelijk volgen. Wat kan het wel en wat kan het niet en
vanuit daar de hulp bieden die het kind nodig heeft.
Buiten staan de speeltoestellen op het gras. Zodra een kind een toestel
verplaatst naar de tegels, grijpt de pedagogisch medewerker direct in.
Er zijn groepsregels voor de kinderen, deze worden regelmatig benoemd.
Kinderen mogen alleen op de commode in het bijzijn van de pedagogisch
medewerker
Niet weglopen bij baby´s die in de box liggen als het deurtje niet dicht is
Ook mag er niet op de omheining (hek) geklommen worden.
De hoge box wordt alleen gebruikt voor kinderen die nog niet kunnen
staan/lopen. Haal speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen uit de
box;
Er wordt goed gelet op de combinatie kind - kinderstoel, waarbij gekeken
wordt in hoeverre het kind zelfstandig kan zitten (gebruik wel/geen
stoelverkleiner / beugel / tuigje) en in hoeverre het kind rustig kan zitten (wel /
niet naast de pedagogisch medewerker plaatsen). Zorg dat het kind met een
been aan weerskanten van de kruisband in de stoel zit;
Niet weglopen bij baby´s in hoogslapers als het deurtje niet dicht is;
Kinderen die kunnen staan mogen alleen in lage bedjes te slapen worden
gelegd, of in hoge bedjes met een dakje;
Handelswijze, wat als het toch gebeurd?
Zodra bovenstaande maatregelen blijkbaar niet voldoende zijn en er gebeurd iets
dan zal de EHBO-er het ongeval behandelen. Het ongeval wordt geregistreerd en

wordt tijdens de eerste volgende vergadering besproken om eventueel maatregelen
toe te voegen / veranderen.

Verstikking
Kinderen hebben de neiging om dingen in hun mond te steken. Dit kan de kans
vergroten op verstikking. Verstikking kan worden veroorzaakt door voedsel, te klein
speelgoed of andere kleine onderdelen.
Maatregelen:
Kinderen wijzen op de gevaren van verstikking en dit blijven herhalen.
Kinderen mogen alleen aan tafel eten en onder toezicht van een
pedagogisch medewerker.
Het eten wordt in kleine stukjes gesneden. Ronde stukjes voedsel zoals druiven
en tomaatjes worden doormidden gesneden.
Pedagogische medewerkers beschikken over EHBO en dit wordt herhaald.
Passend speelgoed voor de leeftijdscategorie.
Speelgoed wordt regelmatig schoongemaakt en gecontroleerd. Speelgoed
wat kapot is wordt weggegooid.
Kinderen wat met klein speelgoed willen spelen, mag alleen aan tafel onder
toezicht van een pedagogisch medewerker.
- Speelgoed wat kleine onderdelen bevat, staan buiten het bereik van de
kinderen. Wanneer een kind hiermee wilt spelen, kan de medewerker dit
pakken en toezicht houden.
- Geen plastic tassen en ballonnen op de groep.
- Koordjes van de ventilatieroosters zijn hoog opgehangen.
- Snijd knakworstjes in de lengte door en in stukjes die niet langer zijn dan 1
centimeter zolang kinderen nog geen vijf jaar oud zijn.
- Kinderen mogen geen koorden om de nek of andere plaats op het lichaam
dragen. Capuchon touwtjes moeten vast zitten of verwijderd zijn. Kinderen
kunnen aan deze touwtjes blijven hangen en stikken.
- Pedagogisch medewerksters zijn bevoegd losse touwtjes uit kleding te halen.
- Bij traktaties wordt geen gevaarlijk snoepgoed (wat verstikkingsgevaar kan
opleveren) uitgedeeld aan de kinderen.
- Spenen worden regelmatig gecontroleerd op scheurtjes. Aan ouders wordt
gevraagd de speen regelmatig te vervangen
- Laat baby´s op hun rug slapen (tenzij ouders schriftelijke toestemming hebben
gegeven voor buikslapen).
- Gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar een goed passende slaapzak.
- Er worden geen kussentjes gebruikt in de bedjes
- De slaapkamertjes worden niet als opslagruimte gebruikt: er worden geen
losse materialen neergezet, maar deze worden in kasten opgeborgen.
- Voordat de kinderen buiten gaan spelen, controleert de pedagogisch
medewerker of er geen zwerfvuil op het terrein ligt of kleine onderdelen.
Handelswijze, wat als het toch gebeurd?
Zodra bovenstaande maatregelen blijkbaar niet voldoende zijn en er gebeurd iets
dan zal de EHBO-er het ongeval behandelen. Het ongeval wordt geregistreerd en
wordt tijdens de eerste volgende vergadering besproken om eventueel maatregelen
toe te voegen / veranderen.

Vergiftiging
Onbewust maken we gebruik van middelen die giftig zijn wanneer een kind dit
doorslikt. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaakspullen, sigaretten, planten, cosmetica
of medicatie. Deze giftige materialen kunnen voor een groot risico zorgen.
Maatregelen:
Tassen van de medewerkers worden bewaard buiten het bereik van kinderen
op kantoor.
Schoonmaakmiddelen staan in hoge kasten op de gang of in kantoor waar
kinderen niet bij kunnen
Medicijnen worden bewaard buiten bereik van kinderen (indien nodig in de
koelkast).
De buitenplaats wordt regelmatig gecontroleerd op giftige planten, afval en
andere rommel.
Geen gebruik maken van toiletblokjes bij de kindertoiletten op de groep.
- Voordat de kinderen buiten gaan spelen, controleert de pedagogisch
medewerker of er geen zwerfvuil op het terrein ligt of kleine onderdelen.
Handelswijze, wat als het toch gebeurd?
Zodra bovenstaande maatregelen blijkbaar niet voldoende zijn en er gebeurd iets
dan zal de EHBO-er het ongeval behandelen. Het ongeval wordt geregistreerd en
wordt tijdens de eerste volgende vergadering besproken om eventueel maatregelen
toe te voegen / veranderen.
Verbranding
Verbranding kan onder andere worden veroorzaakt door vloeistoffen, maar ook de
zon kan ervoor zorgen dat kinderen verbranden. Dit kan een groot gevaar met zich
meebrengen.
Maatregelen:
Medewerkers mogen geen hete thee of koffie drinken met een kind op
schoot. Kopjes thee of koffie worden hoog weggezet.
Mochten er hete dranken geschonken worden voor ouders tijdens een
gelegenheid dan wordt deze drank in de handen van ouders gegeven en
hun verzocht de veiligheid in acht te nemen. De pedagogisch medewerksters
drinken
Waterkoker/Koffiezetapparaat staan buiten het bereik van kinderen.
Geen aanstekers en lucifers aanwezig
Bij feestelijke vieringen wordt gebruik gemaakt van nepkaarsen
Kinderen kunnen onderbegeleiding de keuken in.
Kinderen hebben alleen beschikking over een koud waterkraan in de WC.
Bij warme zonnige dagen vragen wij de ouders om het kind van tevoren
alvast in te smeren met zonnebrand.
Kinderen worden regelmatig ingesmeerd door de pedagogisch medewerker
Bij extreme hitte worden de kinderen binnen gehouden.
Elektra wordt regelmatig gecontroleerd door de verhuurder
Er is een hitte protocol opgesteld bij hoge temperaturen.
Handelswijze, wat als het toch gebeurd?
Zodra bovenstaande maatregelen blijkbaar niet voldoende zijn en er gebeurd iets
dan zal de EHBO-er het ongeval behandelen. Het ongeval wordt geregistreerd en
wordt tijdens de eerste volgende vergadering besproken om eventueel maatregelen
toe te voegen / veranderen.

Verdrinking
Bij verdrinking wordt bedoeld dat een mens aan zuurstofgebrek door contact met
een vloeistof. Men spreekt van verdrinking wanneer dit gebeurt door een overvloed
aan vloeistof in de longen, of bij verstikking door onderdompeling. Verdrinking is al
mogelijk in enkele centimeters water.
Maatregelen:
In de zomer wordt er bij warm weer gebruik gemaakt van opblaasbadjes.
Wanneer er opblaasbadjes staan is er altijd een pedagogisch medewerkster
aanwezig die voortdurend toezicht houdt.
Pedagogisch medewerksters spreken onderling af wie er op de kinderen in
het badje let. Nadat het badje gebruikt is wordt het water uit het
opblaasbadje gehaald. Vervolgens wordt het opblaasbadje schuin
neergezet, zodat er geen regenwater in kan komen en blijven staan.
Handelswijze, wat als het toch gebeurd?
Zodra bovenstaande maatregelen blijkbaar niet voldoende zijn en er gebeurd iets
dan zal de EHBO-er het ongeval behandelen. Het ongeval wordt geregistreerd en
wordt tijdens de eerste volgende vergadering besproken om eventueel maatregelen
toe te voegen / veranderen.
Algemene maatregelen:
KDV de Meidoorn heeft ook algemene maatregelen getroffen omtrent de fysieke
veiligheid:
Maatregelen
Zo is de buitenspeelplaats omheind en wordt het hek aan de voorkant
gesloten met een juiste sluiting wat kinderen niet kunnen gebruiken.
Kinderen zijn nooit alleen in de voortuin, enkel onder toezicht.
De deur op de groep is gesloten met een hoge deurklink
Er wordt nooit gebruik gemaakt van open vuur
Alle deuren hebben safetystrips.
Alle bedjes voldoen aan de veiligheidsnormen.
Er wordt gebruik gemaakt van protocol wiegendood / veilig slapen

3.2

Sociale veiligheid

Grensoverschrijdend gedrag / kindermishandeling
Grensoverschrijdend gedrag van zowel volwassene als kind kan een enorme impact
hebben op een kind.
Maatregelen:
In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt
geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en
waarde. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat past en
ongepast is.
Medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.
Medewerkers geven zelf het goede voorbeeld, zodat een kind weet wat wel
en niet gepast gedrag is.
Kinderen volgen en kijken hoe hij of zij reageren op het gedrag van andere
kinderen.
We leren de kinderen dat het belangrijk is dat ze het moeten aangeven als hij
of zij iets niet wilt.

-

-

-

Een keer per jaar staat het onderwerp grensoverschrijdend gedrag samen
met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op de agenda van
de oudercommissie.
Bij vermoedens zal de pedagogisch medewerker beginnen met het
stappenplan van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
In het uiterste geval gaan wij in overleg met de ouders een melding doen met
Veilig Thuis.
We streven naar een open aanspreekcultuur. We zorgen voor een sfeer
waarin je elkaar kunt aanspreken op gedrag. Als de pedagogisch
medewerker getuige van is dat een vrijwilliger of stagiaire grensoverschrijdend
gedrag vertoond naar een kind, ouder of naar de pedagogisch medewerker
spreekt zij haar daar op aan. Ook als ouders grensoverschrijdend gedrag
vertonen naar hun kind of naar de pedagogisch medewerker dan worden de
ouders daar op aangesproken. De pedagogisch medewerker heeft de plicht
dit te melden bij Carla Langeweg onze vertrouwenspersoon. Samen nemen zij
de te volgen stappen volgens het protocol kindermishandeling en
grensoverschrijdend gedrag.
Andere medewerkers zoals de tuinman en schoonmaakster komen als de
Meidoorn gesloten is.

Vermissing
We proberen de gevaren van een vermissing zo veel mogelijk te voorkomen door te
werken met een protocol. Op deze manier willen we vermissing beperken
Maatregelen:
Wanneer een kind niet verschijnt en er geen afmelding is, dan bellen wij
meteen de ouders.
Bij een vermissing tijdens de opvang hanteren wij direct het protocol
Vermissing
Tijdens het verblijf sluiten wij de voordeur en doen de pen van het buitenhek
naar beneden, zodat kinderen niet weg kunnen gaan.
De sleutel van de deur hangt op een vaste plek, alle ouders/verzorgers zijn
hiervan op de hoogte.
Kinderen mogen alleen meegegeven aan een ander met toestemming van
de ouder(s).
Tijdens uitstapjes gaan er minimaal 2 begeleiders mee.
Tijdens intakegesprek wordt besproken wie het kind mag komen ophalen
Het bijhouden van een presentielijst

3.3 Gezondheid
De risico’s die grote gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid worden onder
andere veroorzaakt door ziektekiemen, het binnen- en het buitenmilieu.
Binnenmilieu
Bij een ongezond binnenklimaat kunnen er risico’s ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan
een vochtige ruimte, stoffige ruimte, niet goed ingestelde verwarming, slechte
isolatie. Maar ook geluidsoverlast kan een risico vormen

Maatregelen:
Het schoonhouden van de ventilatieroosters
De koordjes van de ventilatie roosters bij het raam in de groepsruimte moeten
altijd omhoog gebonden zijn zodat de kinderen daar niet bij kunnen.
Het regelmatig schoonmaken van de ruimte en speelgoed.
Kinderen regelmatig erop wijze dat er niet mag worden geschreeuwd
Alle stopcontacten in de opvang zijn voorzien van een veiligheidsplaatje. Er
wordt geleerd dat de kinderen hier niet aan mogen komen.
Co2 gehalte is af te lezen op de co2 meters.
Buitenmilieu
Buitenspelen is voor peuters heel erg belangrijk. Niet alleen de motoriek wordt erdoor
ontwikkeld, ook de sociale vaardigheden krijgen bij het buitenspelen belangrijke
aandacht. Maar ook het buitenklimaat kan risico’s met zich meebrengen. Denk
bijvoorbeeld aan de verschillende weersomstandigheden, maar ook
planten/bomen.
Maatregelen:
We leren de kinderen om na het buitenspelen altijd de handen te wassen.
De buitenplaats regelmatig controleren op giftige en/of vreemde planten.
In de winter verkorten we de buitenspeeltijd.
We attenderen ouders bij koude weersomstandigheden om te zorgen voor
een warme jas, muts, sjaal en goede handschoenen.
Kinderen regelmatig erop wijze dat er niet mag worden geschreeuwd
Allergieën
Allergieën kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken. Kinderen kunnen ziek worden of
in het ergste geval overlijden.
Maatregelen:
Bij het inschrijfformulier wordt nadrukkelijk gevraagd naar de mogelijk
bekende allergieën.
Blijkt een kind opeens toch ergens allergisch voor te zijn dan nemen wij
contact op met een arts en de ouders. In het ergste geval bellen wij 112.
Hygienebeleid is aanwezig en wordt nageleefd
Protocol wordt nageleefd handen wassen
Naast bovengenoemde punten betreft de gezondheid de volgende risico’s als grote
en meest voorkomende risico’s:
- Diarree
- Voedselinfectie of voedselvergiftiging
- Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard)
- Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus)
Verspreiding van en besmetting met deze gezondheidsrisico’s voorkomen we op de
volgende manieren:


Verspreiding via de lucht:
Hoest- nies discipline
Ventileren en luchten



Verspreiding via de handen:
Handhygiëne op de juiste momenten en juiste manier
Persoonlijke hygiëne, bijvoorbeeld nagels

-

Werken met pictogrammen



Via voeding:
Voedsel/water hygiëne en voedsel-/waterveiligheid
We werken via protocollen en temperatuur lijsten.



Via oppervlakken:
Regelmatige schoonmaak van ruimtes
Het schoonhouden van speelgoed

4 Omgang met kleine risico's
Kleine Fysieke risico`s:
Onze missie is om de kinderen die bij de Meidoorn komen een zo veilig en gezond
mogelijke opvang te bieden. We proberen ziekte of ongelukken of een onhygiënisch
klimaat zo veel mogelijk in te dammen. Maar met over bescherming doen we de
kinderen uiteindelijk ook niet veel goeds. Daarom beschermen we kinderen tegen
onaanvaardbare risico`s en werken we dagelijks met aanvaardbare risico`s. Een bult
een schaafwond een val over speelgoed het is allemaal dagelijkse kost. Deze dingen
ervaren kinderen in de thuissituatie en bij de Meidoorn in het spel ook. Sterker nog er
zitten zelfs positieve kanten aan deze ongelukjes.
Het heeft een positieve invloed op de fysieke gezondheid - Het vergroot het
zelfvertrouwen en zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen. – Het vergroot de
sociale vaardigheden. Leren omgaan met deze risico`s is erg belangrijk voor
kinderen. Door het ervaren van risicovolle situaties tijdens het spelen ontwikkelen
kinderen risicocompetenties. Ze leren risico`s inschatten en ontwikkelen cognitieve
vaardigheden om de juiste afweging te maken wanneer een risicovolle situatie zich
voordoet. Het nemen van risico is een onderdeel voor effectief leren. Risicovol spelen
ontwikkeld een positieve houding van ``Ik kan het`` en daarmee gaat een kind
uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan om te vermijden. Dat vergoot
weer de onafhankelijkheid en zelfvertrouwen. Het leren omgaan met risico`s heeft
een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en op het
ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen staan sterker in hun schoenen en
kunnen conflicten beter oplossen en emoties herkennen van speelmaatjes.
Bewegingen die veel voorkomen bij het spelen zoals ,slingeren klimmen ,rollen,
hangen en glijden zijn niet alleen leuk voor de kinderen maar ook van essentieel
belang voor de motorische vaardigheden balans en coördinatie.
Kleine risico`s kunnen ook voorkomen door gebreken en defecten in de omgeving
van het kind. Bv een deurbeschermer die stuk is, of een schram door defect
speelgoed. Regelmatig wordt dit gecontroleerd. Zo nodig een actieplan maken.
Kleine emotionele risico`s
Bij de Meidoorn zijn we ons er van bewust dat kinderen ook emotionele risico`s lopen.
Kinderen kunnen schrikken van elkaar en van geluiden. Regelmatig wordt er een
oefening met een brandalarm gedaan en sommige kinderen kunnen daar heftig op
reageren dat geld ook voor bladblazers of sirenes van hulpdiensten. Kinderen kunnen
door schrik bepaalde angsten creëren dit zullen we altijd terug koppelen naar ouders
toe samen kijken we hoe we deze angsten kunnen wegnemen of laten verminderen.
Er zijn kinderen die moeite hebben met afscheid nemen bij de één is dit snel over en
bij de ander kan dit een daadwerkelijk probleem worden. Bij de Meidoorn denken
we dat dit een klein risico is maar in sommige gevallen kan ontaarden in een groot
emotioneel risico. Kinderen kunnen ook schrikken van drukte en lawaai in het
speellokaal er komt ineens te veel op hen af.

Hoe gaan we bij De Meidoorn om met kleine risico`s
 We maken goede afspraken en regels met de kinderen over wat wel en niet
mag bij De Meidoorn en hoe we daarmee om gaan. Vanaf 2 jaar zijn
kinderen hier ontvankelijk voor en kunnen ze regels opnemen en herkennen of
onthouden, het blijft voor de pedagogisch medewerkster vooral een kwestie
van herhalen.
 Er zijn groepsregels die voor alle kinderen gelden, deze blijven we herhalen en
aanleren. Bv niet rennen op de groep – niet op tafel klimmen – niet op de
bank staan- fietsjes en auto’s blijven buiten enz. Deze regels zijn te vinden op
de groep van de Meidoorn in een map. Deze worden jaarlijks met de
oudercommissie geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Deze regels zijn
gemaakt aan de hand van de risico-inventarisatie. De pedagogisch
medewerkster probeert deze regels zo veel mogelijk te waarborgen door ze
regelmatig te benoemen en te bespreken.
 Er wordt kinderen geleerd om niet bij deuren te spelen omdat dit een
gevaarlijke situatie op kan leveren.
 Tijdens het buiten spelen is er continu toezicht op de kinderen, we proberen te
wild spel te begeleiden naar rustiger spelgedrag en tonen andere initiatieven.
 Kinderen die fysiek ruzie maken en elkaar pijn zullen we begeleiden in hun
gedrag we reflecteren en stellen de vraag hoe zou je dit nu kunnen oplossen?
We grijpen in waar nodig.
 Wat betreft emotionele risico`s proberen de pedagogisch medewerkster
direct in te springen om het moment dat zich een lawaaiige situatie voordoet.
Er wordt uitgelegd wat er aan de hand is en waarom. We hebben er een
gesprek over en proberen de rust te bewaren. De situatie wordt altijd terug
gekoppeld naar de ouders.
Door afspraken regels en protocollen aanvaarden wij risico`s die slechts kleine
gevolgen hebben voor de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te
gaan. De pedagogisch medewerkster moet zich continu afvragen of bepaalde
situaties aanvaardbaar zijn en een klein of groot risico vormen. Helaas is onze
ervaring dat een relatief klein ongeval tot grote gevolgen heeft geleid. Bv Een kind
springt van een rand af van 30 cm hoog en heeft een beenbreuk. Het blijft altijd een
moeilijke en discutabele afweging.

5 Thema’s uitgelicht
In dit hoofdstuk beschrijven we uitgebreid een aantal thema’s. In de eerste
paragraaf gaan we in op hoe wij handelen bij het zien van grensoverschrijdend
gedrag. Opvolgend wordt in de tweede paragraaf ingegaan op hoe wij het
vierogenprincipe in de praktijk toepassen. Tot slot beschrijven we in paragraaf 3 hoe
wij de achterwachtregeling inzetten

5.1 Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme
impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Daarom beschrijven wij
in deze paragraaf hoe wij hiermee omgaan bij kinderopvang De Meidoorn. We
proberen het grensoverschrijdend gedrag door aanwezige volwassenen en kinderen
zo veel mogelijk te beperken. Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zowel
seksuele, fysieke als psychische grensoverschrijdingen. Bij De Meidoorn heeft dit
thema dan ook bijzondere aandacht. We hebben de volgende maatregelen
genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen
als we merken dat het toch gebeurt.
Genomen maatregelen zijn:
 Alle medewerkers die werkzaam zijn binnen De Meidoorn hebben een
verklaring omtrent gedrag.
 Medewerkers staan ingeschreven in een personenregister. Zo kan de overheid
mensen continu screenen. Het doel is een veiliger kinderopvang.
 De medewerkers werken volgens het protocol 4 ogen en oren principe. Alle
medewerkers zijn op de hoogte van dit protocol en werken volgens de
werkinstructie.
 pedagogisch medewerkers en directie spreken elkaar aan als het protocol 4
ogen en oren principe niet goed wordt nageleefd.
 Er is een protocol opgesteld grensoverschrijdend gedrag en de daarbij
behorende gedrags(code)regels. Deze staan op de site van De Meidoorn
 Er is een protocol wat te doen als er kindermishandeling wordt vermoed, en
medewerkers kennen dit protocol ook.
 Tijdens de teamvergadering wordt regelmatig over dit onderwerp gesproken
om een open cultuur te krijgen waarbij medewerkers elkaar durven aan te
spreken.
 In het pedagogisch beleidsplan is opgenomen hoe je met elkaar omgaat en
dat er respect is voor de waarden normen binnen De Meidoorn. Zo weten
kinderen wat toelaatbaar is en wat wel en niet gepast is.

5.2 Vierogen- en orenprincipe
Per 1 juli 2013 is het verplicht om in de kinderopvang te voldoen aan het 4 ogen- en
orenprincipe. Dit houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of
meeluisteren met een beroepskracht. Dit principe is bedoeld om de veiligheidsrisico’s
te verkleinen. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan, mits er
op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of
luisteren.
Het lokaal is zo transparant mogelijk met veel glas, de deuren staan geregeld open,
in de slaapkamers zijn ramen en babyfoons aanwezig en de toiletgroep voor de
kinderen is een open ruimte . Medewerkers spreken elkaar aan en er is transparantie
in de organisatie.

De pedagogisch medewerkers die bij De Meidoorn werkzaam zijn, zijn zich continu
bewust van het 4 ogen principe en nemen passende maatregelen als een
medewerker alleen op de groep staat. De mogelijke maatregelen zijn:
Beroepskracht-kind-ratio: Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep
wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op
www.rijksoverheid.nl
Bij KDV de Meidoorn streven we naar 2 pedagogisch medewerkers op de
verticale groep ook al is de groep erg klein en is er maar één pedagogisch
medewerker voldoende.
Is er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig zal er altijd een andere
volwassene aanwezig zijn. Dit zal voornamelijk tijdens de breng- en haaltijden
ouders van kinderen zijn en gedurende de dag Yula Otten (houder).
Wij maken gebruik van Carolien die als oproepkracht is in te zetten mocht er
in de planning van de pedagosch medewerker iets tegenzitten
Mocht er één medewerker aanwezig zijn dan is het altijd mogelijk dat de
houders / directie op kantoor aanwezig is om het vier ogen- en orenprincipe
te handhaven en extra toezicht kunnen houden mocht iemand alleen staan.
Ook zij lopen regelmatig onaangekondigd de groepen binnen.

-

Tevens is onze coach- en beleidsmedewerker Carla Langeweg
regelmatig aanwezig en kan zelfs onaangekondigd binnen komen.

5.3 Achterwachtregeling
Indien er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is op het kinderdagverblijf
en de pedagogisch beroepskracht-kind ratio niet wordt overschreden, zoals tijdens
de drie-uursregeling het geval is, dan is een achterwachtregeling van toepassing. De
regeling houdt in dat in geval van calamiteiten er een achterwacht beschikbaar
dient te zijn, die binnen 15 minuten op het opvangadres aanwezig kan zijn.
Bij KDV de Meidoorn hebben wij dit als volgt ingeregeld:
De 3 uurs regeling is als volgt ingevuld op de maandag, dinsdag en donderdag:
Van 7.30-8.30 uur, van 13.00-14.00 uur en van 17.00-18.00 uur.
Op de woensdag en vrijdag maken wij alleen tussen 7.30-8.30 uur gebruik van de 3uurs regeling. Tijdens 7.30-8.30 uur is er altijd wel één volwassene aanwezig die hun
kind komt brengen dit geldt ook eind van de dag zodra ze hun kind komen ophalen
tussen 17.00-18.00 uur. Tijdens de pauze is het voor de pedagogisch medewerker niet
mogelijk het bedrijfspand te verlaten. Zij zullen aanwezig zijn en gebruik maken van
het kantoor voor hun pauze. Er zal NOOIT een volwassene alleen op de groep staan
die GEEN pedagogisch medewerker is.
Zodra er één pedagogisch medewerker aanwezig is zal er altijd een tweede
volwassene op de locatie aanwezig zijn.
- De ruimte is voorzien van veel ramen.
- De locatie staat te midden van huizen er is voldoende sociale controle
aanwezig van de buren die regelmatig naar de kinderen zwaaien.
- Er worden hoekjes gecreëerd op kind hoogte waardoor de pedagogisch
medewerker de ruimte in zijn geheel kan overzien.
- Tijdens het buiten spelen gaan de pedagogisch medewerkers mee naar
buiten. Als er kinderen slapen wordt de babyfoon meegenomen en tevens zal
de pedagogisch medewerker elke 10 naar binnen gaan voor controle.

-

Zodra er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is en één
volwassene en er wordt buiten gespeeld dan zal de aanwezige volwassene
buiten bij de kinderen aanwezig zijn. Over het algemeen zijn deze kinderen al
wat ouder en meer zelfredzaam. Mocht er buiten een calamiteit gebeuren
zal als eerste de pedagogisch medewerker worden benaderd.

De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht:
Yula Otten
06 34 15 81 16
Sam Hoppenbrouwers
06 29 00 77 08
Carla Langeweg
06 11 07 36 91

6 EHBO regeling
Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens
openingsuren op onze opvang minimaal één volwassene aanwezig is met een
geldige en geregistreerd certificaat voor kinder- EHBO.
En dat er te allen tijde tenminste één pedagogisch medewerker aanwezig is met
Bedrijfsvereniging (BHV).
Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt
als gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen.
Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk
is. Op onze locatie heeft de medewerker een geldig en geregistreerd certificaat voor
kinder-EHBO:
Nr.
1
2
3
4
5

Achternaam
Hoppenbrouwers
Otten
Hoolwerf
Hoolwerf
Spelt

naam
Sam
Yula
Chantal
Rika
Carolien

EHBO
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja

BHV
JA
JA gehaald op 13 augustus 2019
JA gehaald op 13 augustus 2019
JA gehaald op 13 augustus 2019
Nee

7 Beleidscyclus
Van doelen naar maatregelen en acties en het bijstellen van beleid. Na de Risico
inventarisaties van voor de start van KDV de Meidoorn maken we gebruik van een
QuickScan via de risicomonitor. Dit wordt na de start regelmatig geëvalueerd. Zeker
in een begin periode zullen wij als klein kinderdagverblijf tegen een aantal zaken
aanlopen. Neemt niet weg dat wij de gehele risicimonitor hebben doorlopen met de
medewerkers, beleidsmedewerker en directie. Op basis van de uitkomsten van de
risicoinventarisatie maken we een actieplan. De voortgang van de actieplan wordt
regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleg. Op basis van de evaluaties wordt het
beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. Deze cyclus heeft als doel om altijd
over een actueel beleidsplan voor Veiligheid en Gezondheid te beschikken.
7.1 Plan van aanpak
De risico-inventarisaties geven inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van
veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal
actiepunten op de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te
verbeteren
7.1.1 Welke maatregelen worden genomen?
De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten
aanzien van veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie en
gesprekken met medewerkers hierover zijn er een aantal actiepunten op de agenda
gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Het totaaloverzicht van
te nemen maatregelen die volgen uit de inventarisatie staan in de bijlage veiligheiden gezondheidsverbeterplan 2019 versie 1.
7.1.2 Hoe worden maatregelen geëvalueerd?
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er
een veiligere en gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we minimaal 2
keer per jaar de genomen maatregelen en/of ondernomen acties tijdens een
teamoverleg. Indien een maatregel of actie een positief effect heeft gehad, wordt
het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast. In de afgelopen periode
hebben we ondervonden dat de genomen maatregelen een positief effect hebben
gehad op het verbeteren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Alertheid op
uitvoeren van afspraken en het voorkomen van menselijke fouten is een blijvend
aandachtspunt.

8 Communicatie en afstemming intern en extern
Wij vinden overleg en communicatie binnen het team van groot belang. Er zijn veel
zaken die de kinderen betreffen. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigingen van
voedingsschema’s, medicijngebruik, zindelijkheid, wennen, maar ook de situatie
thuis. Dit moet goed gecommuniceerd worden. Ieder kind heeft zijn/haar eigen
kinddossier waarin we dit bijhouden.
We voeren minstens één keer per kwartaal een gesprek met alle leidsters waarin
lopende zaken en kinderen worden besproken. Elke leidster heeft jaarlijks een
evaluatiegesprek en een functioneringsgesprek. Daarnaast worden er, indien
wenselijk of noodzakelijk, extra individuele gesprekken gehouden.
De ouders/verzorgers zullen per mail/oudercommissie op de hoogte worden
gebracht van de ontwikkelingen en nieuwe/aangepaste informatie in het
pedagogisch beleidsplan, inspectierapport van de GGD, geschillencommissie,
klachtenregeling en hygiëne en veiligheid. Eén keer in de drie maanden krijgen alle
ouders een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Ook zullen
ouders geïnformeerd worden over bijzondere activiteiten en/of uitjes. Bij uitjes doen
wij dit door middel van een brief met apart toestemmingsformulier.
De ouders kunnen voor informatie ook terecht op de website van KDV de Meidoorn.
In de hal van het kinderdagverblijf hangt een informatiebord. Hierop wordt
belangrijke informatie op gehangen.

Document

Pedagogisch beleidsplan
Veiligheid- en
gezondheidsbeleid
Inspectierapport
Geschillencommissie
Beleidsmedewerker Carla
Langeweg
Klachtenregeling
Mentorschap

Website

Bij inschrijving
via mail

Per update
via mail

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

Ter inzage
op de
groep

x
x
x

Poster op de
groep

x

9 Plan van aanpak
Zie bijlage veiligheid- gezondheidsverbeterplan 2020 versie 1.

10 Doelen
Brandveiligheid
BELEID BLUSMIDDELEN
Het doel Er zijn voldoende en duidelijk te herkennen blusmiddelen aanwezig.
wordt bereikt door:
- Wij hanteren de hoeveelheid en welke blusmiddelen nodig zijn welke worden
geadviseerd door Tempo Voorneveld Brandbeveiliging (branddeken bij de keuken,
brandhaspel en draagbare brandblusser in de gang)
- De blusmiddelen worden in de gang opgehangen zodat ze door een ieder snel te
gebruiken zijn- De blusmiddelen worden op een plattegrond weergegeven. - De
blusmiddelen worden zichtbaar door middel van op te hangen pictogrammen op
ooghoogte- Elke ruimte wordt voorzien van een rookmelder
Check resultaten:
In het gebouw zijn blusmiddelen aanwezig die (ook voor bezoekers) duidelijk te
herkennen en direct bruikbaar zijn.
Er zijn voldoende blusmiddelen (blusdekens, brandslanghaspels en/of draagbare
blustoestellen) aanwezig om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden.
Het doel De blusmiddelen zijn veilig. wordt bereikt door:
- De blusmiddelen worden jaarlijks door een deskundige gekeurd en onderhouden
- De medewerkers zijn op de hoogte hoe de blusmiddelen gebruikt dienen te
worden,
dit door jaarlijks de BHV cursus te volgen en de medewerkers die geen BHV cursus
volgen krijgen een instructie
Check resultaten:
Blusmiddelen worden jaarlijks door een deskundige gecontroleerd.
Brandveiligheid
BELEID BRAND MELDEN EN BLUSSEN
Het doel Alle medewerkers weten hoe moet worden gehandeld wanneer (kleding
van) personen brand vat. wordt bereikt door:
Alle medewerkers van KDV de Meidoorn krijgen een instructie hoe te handelen zodra
er (kleding van) personen brand vat. Er is altijd één BHV'er op locatie aanwezig.
Check resultaten:
Medewerkers worden regelmatig getraind hoe ze moeten handelen wanneer
(kleding
van) personen brand vat.
Het doel Iemand is aangewezen om de brandweer op te vangen op een daarvoor
aangewezen plaats. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn is het de taak van de aanwezige BHV'er om de Brandweer op te
vangen. De Brandweer wordt opgevangen op de Meidoornlaan op straat buiten het
hek van de Meidoorn. De locatie waar de brandweer moet worden opgevangen is
opgenomen in het ontruimingsplan.
Check resultaten:
Het is duidelijk wie de taak heeft de brandweer op te vangen.
Het is duidelijk waar de brandweer opgevangen moet worden.
De locatie waar de brandweer moet worden opgevangen is opgenomen in het
ontruimingsplan.

Het doel Een snelle brandmelding aan de brandweer is geregeld. wordt bereikt
door:
Er is een protocol opgesteld hoe brand gemeld dient te worden, de brand wordt
gemeld door de BHV'er. Jaarlijks wordt dit protocol besproken en geëvalueerd.
Check resultaten:
Er is een duidelijk protocol hoe brand gemeld wordt aan de brandweer.
De juiste personen zijn bekend met dit protocol.
Het protocol wordt regelmatig besproken.
Brandveiligheid
BELEID BRANDVEILIGE MATERIALEN EN ONTSTEKINGSBRONNEN
Het doel Er is in het gebouw gebruikgemaakt van moeilijk brandbare, dan wel
brandveilige materialen. wordt bereikt door:
Er worden aan plafonds en wanden zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van
brandveilig materiaal. De deuren van de slaapruimte zijn beide 30 minuten
brandwerend.
Check resultaten:
Plafonds of wanden bevatten geen brandbaar materiaal.
Het doel In het gebouw zijn er geen ontstekingsbronnen aanwezig die brand
kunnen veroorzaken. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn wordt geen gebruik gemaakt van open vuur, roken is verboden
en kaarsen en waxinelichtjes zijn niet toegestaan. Zodra er gebruik wordt gemaakt
van plafondversiering dan is dit brandvertragend en wordt minimaal 2,50 meter
boven de vloer opgehangen. Verticale stoffering worden minimaal 10 cm boven de
vloer gehouden. Er is voldoende afstand tussen brandbare materialen en
ontstekingsbronnen. In de meterkast wordt geen brandbaar materiaal opgeslagen.
Check resultaten:
Er wordt geen open vuur gebruikt, zoals kaarsen of waxinelichtjes.
(Plafond)versiering wordt op minimaal 2,50 meter boven de vloer opgehangen.
Gordijnen en andere verticale stoffering hangen minimaal 10 cm boven de vloer.
Er is voldoende afstand tussen brandbare materialen en ontstekingsbronnen.
In de meterkast en stookruimte worden geen brandbare materialen opgeslagen.
Brandveiligheid
BELEID INRICHTING EN INSTALLATIES
Het doel De brandcompartimenten in het gebouw zijn veilig. wordt bereikt door:
bij de brand- en rook werende deuren wordt er gebruik gemaakt van drangers. De
brand- en rook werende scheidingen zijn in goed staat en onbeschadigd. Boven de
brand- en rook werende deuren loopt de brandwerende scheiding door. De
medewerkers zijn op de hoogte dat de slaapruimte een brandcompartiment is.
Check resultaten:
Brand- en rookwerende deuren worden opengehouden met deurhaken,
deurstoppers
of iets anders.
Brand- en rookwerende scheidingen zijn in goede staat (onbeschadigd).
Brandwerende scheidingen lopen bij de brand- en rookwerende deuren door boven
de
verlaagde plafonds.

Medewerkers weten wat de brandcompartimenten zijn.

Het doel Het gebouw is brandveilig ingericht. wordt niet bereikt door:
- vluchtroutes zijn vrij van obstakels
- de deuren in de vluchtroute draaien mee met de vluchtinrichting- deze deuren zijn
voorzien van nooduitgang aanduiding- Er zijn geen deuren aanwezig die met
magneten worden opengehouden- Er wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van
plafondbekleding- Zodra er gebruik wordt gemaakt van versiering dan zal dit
brandvertragend zijn- Er hangen geen gordijnen voor de deuren in de vluchtroutesEr
worden geen ballonnen opgeblazen met brandbare gassen- Oud / los papier wordt
direct opgeruimd of weggegooid
Check resultaten:
Vluchtroutes zijn vrij van obstakels.
Deuren draaien in de vluchtroute mee met de vluchtrichting.
De deuren in de slaapruimte draaien niet in de vluchtrichting mee, dit is niet mogelijk
aangezien er dan gevaar ontstaat met het normaal openen van de deuren.
Deuren zijn voorzien van de aanduiding 'Nooddeur vrijhouden' of 'Nooduitgang'.
Aanwezige stoffering en versiering is niet brandbaar of kan niet gaan druppelen bij
brand.
Er ligt geen stapels oud/ los papier bij kopieermachines (opslag overtollige
emballage).
Ballonnen worden niet opgeblazen met brandbare gassen.
Het doel Elektrische en gasinstallaties in het gebouw zijn veilig en bekend qua
positie. wordt bereikt door:
- De elektrische installaties voldoen aan de installatievoorschriften.
- Er wordt geen gebruik gemaakt van gas en is niet aanwezig op de locatie- Er
worden
geen gevaarlijke stoffen opgeslagen
Check resultaten:
De elektrische installatie voldoet aan de installatievoorschriften.
De goede werking van alle installaties wordt regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks
gecontroleerd.
Alle medewerkers zijn op de hoogte in welke ruimte de elektrische- en de
gasinstallatie
zich bevinden.
Het doel Brandmeld- en ontruimingsinstallaties in het gebouw werken goed.
wordt bereikt door:
- Noodverlichting voldoet aan de eisen
- Er is geen ontruimingsinstallatie aanwezig/nodig dit in verband met het aantal m2
en
bouwlagen. - Er is geen brandmeldinstallatie aanwezig/nodig dit in verband met het
aantal m2 en bouwlagen.
Check resultaten:
De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit.

Verzorgen
BELEID ETEN/DRINKEN
Het doel Kinderen zitten op stoelen of bankjes die passen bij de leeftijd. wordt
bereikt door:
De triptrap kinderstoelen zijn voorzien van een riem en tafelblad, zodat kleine
kinderen
hier niet uit kunnen klimmen, vallen of glijden. Voor de grotere kinderen hebben we
de
stoelen zo omgezet dat zij makkelijk de stoelen op en af kunnen klimmen.
Check resultaten:
Kleine kinderen zitten in passende stoelen, zodat ze er niet uit kunnen klimmen of
glijden.
Kinderen kunnen zelf makkelijk op en van hun stoel komen.
Het doel Kinderen eten voor hun leeftijd geschikt eten en drinken. wordt bereikt
door:
Stukjes fruit pureren wij met de hand. Op deze manier hebben wij zelf de controle
over
de grootte van de stukjes.
Drinken bieden wij water en thee aan. Bij moeilijke drinkers bieden wij, na overleg met
de ouders, diksap aan. Bij warme maaltijden of dranken zorgen wij ervoor dat het pas
wordt gegeven wanneer dit op een juiste temperatuur is.
Check resultaten:
De stukjes eten zijn voor kleine kinderen niet te groot.12
Bij het serveren van warm eten of warme dranken is de temperatuur niet te hoog.
Het doel Eten en drinken wordt hygiënisch bereid, zodat kinderen er niet ziek
van worden. wordt bereikt door:
Vooraf wassen kinderen hun handen. Medewerkers wassen voor het bereiden van
het
eten en drinken altijd hun handen. Fruit wordt voor bereiding (pureren met een
staafmixer) goed gewassen. Het brood vriezen we in. Vleeswaren bewaren wij in de
koelkast en hartig beleg wordt bewaard in een afgesloten keukenkast. Om te
voorkomen dat het eten en drinken over de datum wordt geserveerd zorgen we
ervoor
dat alles goed wordt gelabeld met houdbaarheidsstickers.
Ouders zorgen zelf voor flesvoeding en eventueel groente potjes. Dit kan losse
poeder
zijn, maar ook flesjes moedermelk. De poeder wordt bewaard in de daarvoor
bestemde melkpoedertoren en de moedermelk bewaren wij in de koelkast. Voor het
opwarmen van de flessen voegen we melkpoeder toe aan gekookt water, deze
laten
we afkoelen naar de gewenste temperatuur. Moedermelk warmen wij op in een
flessenwarmer.Flessen en fopspenen koken wij dagelijks uit.- De meegebrachte
voeding voorzien wij van naamstickers.- Voedingen warmen wij maar één keer opDe
groente potjes verwarmen wij in een magnetronbestendig schaaltje in de
magnetron.

Check resultaten:
Er wordt gewerkt volgens de hygiënecode.
Voedsel wordt hygiënisch bereid.
Voedsel wordt op de juiste manier bewaard.
Er wordt geen bedorven voedsel geserveerd.
Kinderen gebruiken elk hun eigen beker en bestek.
Er is een protocol voor omgang met moedermelk.
Er is een protocol voor omgang met poedermelk.
Medewerkers zijn bekend met het protocol voor omgang met poedermelk.
Flessen worden na gebruik goed schoongemaakt.
Spenen worden na gebruik goed schoongemaakt.
Kinderen en medewerkers wassen voor het eten hun handen.
Er is een protocol voor omgang met eten dat door ouders zelf wordt meegebracht.
Medewerkers zijn bekend met het protocol voor omgang met moedermelk.
Het doel Heet eten en drinken leiden niet tot letsel wordt bereikt door:
We maken geen gebruik van tafellakens. Op deze manier voorkomen we dat
kinderen
warme dranken/maaltijden naar zich toe kunnen trekken. We leren kinderen om te
gaan met warme dranken, door bijvoorbeeld altijd eerst te blazen. Wanneer
medewerkers zelf op de groep koffie of thee drinken wordt die hoog weggezet,
zodat
kinderen hier niet bij kunnen.
De gewenste temperatuur van de flesvoeding testen we door middel van een
druppel
melk op de binnenkant van de pols.
Check resultaten:
Warm eten wordt niet op een tafellaken gezet.
Thee wordt door medewerkers buiten bereik van kinderen gezet en gedronken
Kinderen leren hoe ze veilig warme dranken gedronken moet worden.
Verzorgen
BELEID FOPSPEEN GEBRUIK
Het doel Fopspenen zijn veilig zodat letsel of verspreiding van ziekte kiemen
wordt voorkomen. wordt bereikt door:
Fopspenen worden bewaard in een bakje. Ieder kind heeft een eigen lade waar we
deze bakjes bewaren. Als een speen op de grond is gevallen spoelen wij deze af
onder de kraan. Ook als de speen teruggaat in het bakje spoelen wij deze af.
Fopspenen worden bij elk gebruik en minimaal dagelijks gecontroleerd of ze kapot
zijn of scheurtjes vertonen. Ze worden minimaal een keer per week uitgekookt.
Check resultaten:
Fopspenen worden voor elk gebruik gecontroleerd op scheurtjes of andere
beschadigingen.
Fopspenen worden schoongemaakt als deze vervuild zijn.
Fopspenen worden minstens eens per week uitgekookt.

Verzorgen
BELEID SLAPEN
Het doel Kinderen slapen in een veilig bed. wordt bereikt door:
De bedden voldoen aan de eisen van de wet voor kinderbedden. Kinderen slapen in
slaapzakken om te voorkomen dat kinderen onder een lakentje of dekentje kunnen
komen. Mochten we bij koudere dagen wel gebruik maken van een dekentje, dan
maken we de bedjes zo laag mogelijk op. We hebben divers beddengoed voor de
verschillende seizoenen.
Check resultaten:
Het bed voldoet aan de wettelijke eisen.
Het bed wordt veilig gebruikt door kinderen en medewerkers.
Het bed wordt veilig opgemaakt door medewerkers.
Er is een protocol hoe bedden opgemaakt moeten worden.
Medewerkers zijn bekend met het protocol hoe bedden opgemaakt moeten
worden.
Het beddengoed dat wordt gebruikt is niet te warm.
Het doel Kinderen jonger dan 2 jaar worden de veilig slaapadviezen uit het
Protocol Kinderopvang ter preventie van wiegendood opgevolgd. wordt bereikt
door:
Bij KDV de Meidoorn werken we met een veilig slapen/wiegendood protocol. Dit
protocol is bij alle
medewerkers bekend en hangt ook op de slaapkamer van de opvang. Wanneer
ouders aangeven dat een kind ingebakerd moet worden of op zijn/haar rug rolt
bespreken we het veilig slapen protocol ook met de ouders. Blijven ouders bij de
wens
dangeven zij schriftelijk toestemming en krijgen de medewerkers uitleg over hoe te
bakeren.
Check resultaten:
Alle medewerkers kennen het Protocol kinderopvang van de Stichting Wiegedood.
Alle medewerkers werken volgens het Protocol Kinderopvang van Stichting
Wiegedood.
Het doel Kinderen slapen in een schoon bed. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn heeft ieder kind heeft een eigen onderlaken en gebruiken hun
eigen slaapzak. Bij wisseling van slaapplekken wordt het beddengoed verschoond of
het betreffende onderlaken bij het mandje van het kind bewaard. Zichtbaar vuil
beddengoed wordt direct verschoond. De bedden worden elke dag verschoond.
Check resultaten:
Het beddengoed wordt wekelijks gewassen.
Het doel Kinderen slapen in een veilig ingerichte slaapkamer. wordt bereikt
door:
Bij KDV de Meidoorn slapen kinderen in een veilig ingerichte slaapkamer. Wij zorgen
ervoor dat:
-Er geen hoofdkussen, hoofd-, zijwandbeschermers, plastic materiaal, koorden of
tuigjes in het bed liggen binnen handbereik van het kind. -Ook het koord van
bijvoorbeeld een rolgordijn/snoertje van een babyfoon mag niet binnen handbereik
van
een kind zijn. -Let hier ook op als je een kind in de kinderwagen ergens neerzet. -De

fopspeen mag een koord hebben dan niet langer is dan 10 centimeter. -Laat het
kind
slapen op een stevige, goed passende matras. -Goed ventileren van de slaapkamer,
eventueel meerdere ramen op kantelstand -Er is geen opslag in de slaapkamer.-In
de
slaapkamer mag niet worden gespeeld en is speelgoed niet toegestaan. -Zet het
raam
op de kantelstand.-We controleren om de tien minuten in de slaapkamer.-Er hangen
geen mobielen boven het bed -De babyfoon is hoog geplaatst-Alle bedjes voldoen
aan
de richtlijnen.
Check resultaten:
Snoeren en koorden van bijvoorbeeld de babyfoon en raamdecoratie hangen of
liggen
buiten bereik van de bedjes.
Het doel Kinderen worden tijdens het slapen in de gaten gehouden. wordt
bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn grenst de slaapruimte aan de groepsruimte waardoor we alle
geluiden horen. De leidsters kijken om de 5 á 10 minuten in de slaapkamer. Bij baby’s
en kinderen die verkouden zijn kijken we zelfs nog vaker en leggen we ook altijd een
hand op de buik om te kijken/voelen of het nog op en neer gaat. Bij kinderen die pas
gestart zijn kijken wij ook wat vaker. Er hangt op de slaapkamer ook een babyfoon. In
de deur van de slaapruimte is een raam om naar binnen te kijken.
Check resultaten:
Er is een protocol hoe kinderen tijdens het slapen in de gaten worden gehouden.
Medewerkers zijn bekend met het protocol voor toezicht op slapende kinderen.
Er is regelmatig controle bij slapende kinderen.
Verzorgen
BELEID ZONBESCHERMING
Het doel Kinderen worden goed beschermd tegen de zon en uitdroging. wordt
bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn worden de kinderen goed beschermd tegen de zon en
uitdroging.
Wanneer de temperaturen oplopen en de zon weer veelvuldig schijnt geven wij aan
ouders aan dat we het fijn vinden wanneer ze de kinderen ingesmeerd brengen en
eventueel een petje o.i.d. willen meegeven. Daarnaast smeren wij zelf de kinderen in
wanneer ze naar buiten gaan met factor 50. Op de heetste momenten van de dag
(veelal tussen 11.30 en 15.30) gaan wij niet naar buiten. Tijdens de overige momenten
proberen we te zorgen voor schaduwplekken. ). Indien het niet mogelijk is
beschermende maatregelen te nemen, blijven de kinderen binnen. In deze periode
zorgen we ook altijd voor extra drinkmomenten of zorgen we ervoor dat kinderen
buiten zelf water kunnen pakken. Kinderen onder de 1 jaar houden we zoveel
mogelijk
uit de zon!
Check resultaten:
Kinderen worden ingesmeerd als ze naar buiten gaan.
Kinderen krijgen extra te drinken als ze in de zon spelen.
Kinderen worden minimaal een half uur voor dat ze naar buiten gaan ingesmeerd.

Verzorgen
BELEID DIERENBEZOEK/AGRARISCHE KINDEROPVANG
Het doel Kinderen kunnen veilig in de buurt van de (huis)dieren op de opvang
verblijven. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn hebben wij geen (huis)dieren en zij worden ook niet toegelaten.
Wanneer de kinderen en medewerkers een bezoek brengen aan de kinderboerderij,
wassen zij hun handen nadat ze dieren hebben aangeraakt.
Check resultaten:
Het doel Kinderen worden niet ziek door contact met dieren. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn worden er geen dieren toegelaten tijdens de openingstijden.
Check resultaten:
Verzorgen
BELEID TOILETGEBRUIK
Het doel Het toilet bezoek/ op een schoon potje gaan gebeurt hygiënisch. wordt
bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn hebben we peutertoiletten tot onze beschikking. We gebruiken
geen potjes. De kinderen leren hoe ze na het toiletbezoek moeten afvegen en
handen
wassen. De medewerkers helpen hierbij en wassen uiteraard zelf ook hun handen na
het helpen. De medewerkers houden in de gaten of de toiletten gedurende de dag
niet
te erg zichtbaar vervuild raken. Is dit wel het geval dan wordt er tussentijds schoon
gemaakt. Aan het einde van de dag worden de sanitaire ruimte inclusief toiletten
schoongemaakt door de leidsters met de juist geschikte producten.
Check resultaten:
Het toilet wordt na gebruik gecheckt op vieze sporen, en bij vuil met het juiste
schoonmaakmiddel schoongemaakt.
Kinderen wassen na elk toiletbezoek/ op het potje gaan hun handen.
Verzorgen
BELEID VERSCHONEN/TOILETGEBRUIK
Het doel Kinderen worden verschoond op een veilige aankleed tafel. wordt
bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn maken wij gebruik van een aankleedtafel waar de kinderen
worden verschoond. De aankleedtafel wordt regelmatig gecontroleerd op
deugdelijkheid van het mechanisme, de staat van het hout en of de
veiligheidsaccessoires aanwezig zijn op de aankleedtafel.
Check resultaten:
De aankleedtafel voldoet aan de wettelijke eisen.
Een kind kan veilig het trapje op en af, voor en na het verschonen.
Een kind kan niet van de aankleedtafel vallen.
Een kind kan zich niet bezeren aan scherpe onderdelen van de aankleedtafel.
Een kind kan tijdens het verschonen niet bij lotions, crème of andere spulletjes.

Het doel Kinderen worden op veilige en hygiënische wijze en op een schone
tafel verschoond. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn staat een gecertificeerde commode, met een wasbak ernaast
met warm water. Deze heeft een trappetje achter de deur zodat kinderen die dit al
kunnen zelf veilig omhoog kunnen klimmen. Het trappetje heeft een kinderbeveiliging
dus alleen een medewerker kan deze uittrekken. Op de tafel ligt een verschoonmat,
deze wordt regelmatig gecontroleerd op defecten. Na iedere verschoonbeurt wordt
de
mat gedesinfecteerd met een oplossing van alcohol en water. De spuitbus met dit
desinfecteermiddel wordt hoog weggezet. Na het verschonen wordt de luier direct in
de afgesloten luierdispencer gegooid en wassen de medewerkers hun handen.
Kinderen worden niet alleen gelaten wanneer zij op de commode liggen. De
benodigdheden worden vooraf klaargelegd.
Check resultaten:
Kinderen worden nooit alleen gelaten op de aankleedtafel
Kinderen kunnen niet bij vuile luiers komen.
De aankleedtafel/verschoonplek wordt met het juiste schoonmaakmiddel schoon
gehouden.
De medewerker wast na elke verschoonbeurt zijn of haar handen.
Het doel Het toilet bezoek/ op een schoon potje gaan gebeurt hygiënisch. wordt
bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn hebben we peutertoiletten tot onze beschikking. We gebruiken
geen potjes. De kinderen leren hoe ze na het toiletbezoek moeten afvegen en
handen
wassen. De medewerkers helpen hierbij en wassen uiteraard zelf ook hun handen na
het helpen. De medewerkers houden in de gaten of de toiletten gedurende de dag
niet
te erg zichtbaar vervuild raken. Is dit wel het geval dan wordt er tussentijds schoon
gemaakt. Aan het einde van de dag worden de sanitaire ruimte inclusief toiletten
schoongemaakt door de schoonmaaksters met de juist geschikte producten.
Check resultaten:
Het toilet wordt na gebruik gecheckt op vieze sporen, en bij vuil met het juiste
schoonmaakmiddel schoongemaakt.
Kinderen wassen na elk toiletbezoek/ op het potje gaan hun handen.
Verzorgen
BELEID MEDISCH HANDELEN
Het doel Medewerkers zijn in staat kinderen een zorgvuldige medische
behandeling te geven. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn zorgen wij ervoor dat medewerkers in staat zijn om zorgvuldige
medische behandeling te geven aan kinderen doordat er minimaal één
medewerker
aanwezig is met kinder-EHBO. Zij kunnen eerste hulp bij ongelukken bieden bij klein
letsel en medische hulp inschakelen wanneer zij dit nodig achten. Wanneer wij
twijfelen aan onze vakbekwaamheid op het gebied van medisch
handelen/medicijnverstrekking zullen wij deskundige hulp inschakelen in overleg met
de ouders. Ouders geven vooraf schriftelijk toestemming voor medische
handelingen.

Check resultaten:
Er zijn duidelijke afspraken over het toedienen van medicijnen.
Er worden medische dossiers van kinderen bijgehouden.
De thermometer wordt na gebruik schoon gemaakt met water en zeep en
gedesinfecteerd.
Medewerkers kennen de afspraken over het toedienen van medicijnen.
Het is bij medewerkers bekend wie bevoegd is bepaalde medicijnen toe te dienen.
Een thermometer wordt alleen met een hoesje gebruikt.
Het doel Tijdens openingsuren is er altijd een volwassene aanwezig die een
geldig en geregistreerd certificaat heeft voor kinder-EHBO. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn is er tijdens de openingsuren er altijd een volwassene aanwezig
die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor kinder-EHBO.
Check resultaten:
Er zijn voldoende medewerkers met een certificaat voor kinderEHBO.
Kennis over kinderEHBO wordt up to date gehouden.
Verzorgen
BELEID OVERDRACHT VAN ZIEKTE KIEMEN
Het doel Kinderen en medewerkers wassen regelmatig goed hun handen. wordt
bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn worden de handen met stromend water en vloeibare zeep
gewassen. De zeep wordt over de gehele handen verdeeld. Handen worden na het
wassen goed schoongespoeld. Handen worden met schone handdoek of papier
gedroogd. Leidsters en kinderen wassen de handen:
•na hoesten of niezen. •bij zichtbare verontreiniging van de handen, •voor het
aanraken of bereiden van voedsel, •voor het eten of helpen bij het eten, •Voor en
na
het bereiden of aanraken van het eten en flesvoeding. •voor wondverzorging, •voor
het
aanbrengen van zalf of crème,•na toiletgebruik, •na het verschonen van een
kind,•na
het afvegen van de billen van het kind, •na het buitenspelen, •na contact met
lichaamsvochten, zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed •na
contact met vuile was of afval
Check resultaten:
Er zijn duidelijke regels opgesteld over handen wassen.
Kinderen en medewerkers kennen de regels over handen wassen.
Er zijn duidelijke regels over het dragen van sieraden en nagelverzorging.
Medewerkers kennen de regels over het dragen van sieraden en nagelverzorging.
Zeep en papieren handdoekjes zijn aanwezig om handen te kunnen wassen.
Het doel Kinderen en medewerkers niezen of hoesten zo dat verspreiding van
ziekteverwekkers zoveel mogelijk wordt voorkomen. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn zorgen de leidsters voor een goede hoesthygiëne. Kinderen
worden erop gewezen dat ze tijdens het hoesten of niezen de hand voor de mond
moeten houden. Bij voorkeur in hun elleboog of in een papieren zakdoek . Aan
kinderen wordt geleerd tijdens hoesten of niezen het hoofd weg te draaien of het
hoofd
te buigen.

Check resultaten:
Er zijn duidelijke afspraken wat te doen als een kind of medewerker griep heeft of
verkouden is.
Kinderen en medewerkers kennen de afspraken wat te doen als een kind of
medewerker griep heeft of verkouden is.
Kinderen kunnen niet in contact komen met elkaars snot.
Het doel Kinderen en medewerkers weten wat ze moeten doen als een kind een
wondje heeft. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn weten de leidsters wat ze moeten doen bij als een kind een
wondje heeft. Wij zorgen ervoor dat ziektekiemenverspreiding plaats vindt door:
• Een goede handhygiëne bij het insmeren met crème of zalf.• Het gebruik van
spatels,
tissues of rubber handschoenen bij het gebruiken van crème of zalf.• Het gebruik van
tubes of wegwerpflacons, waardoor de kans op besmetting
afneemt.Ziektekiemenverspreiding door onhygiënische wondverzorging voorkomen
wij
door:• Handen voor en na wondverzorging grondig te wassen.• Het dragen van
wegwerphandschoenen bij elk contact met bloed, of bij contact met wondvocht of
lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn vermengd.Daarna maken wij de
ondergrond schoon met water en zeep en desinfecteren wij het oppervlak met
alcohol
(70%). Wondjes met een waterafstotende pleister af te dekken en verband of pleister
regelmatig te verwisselen (in ieder gevalwanneer het doordrenkt is met bloed of
wondvocht).Met bloed bevuilde kleding en linnen op 60°c te (laten) wassen.
Check resultaten:
Kinderen en medewerkers kennen de afspraken over hoe te handelen bij een
wondje.
Er zijn duidelijke afspraken hoe te handelen bij een wondje (al dan niet met bloed of
door een bijtincident).
Het doel Afval vormt geen risico voor kinderen om ziek van te worden. wordt
bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn wordt het huishoudelijk afval verzameld in een afgesloten
prullenbak in de keuken, waar de kinderen niet mogen komen. De zak wordt elke
dag geleegd en in de container buiten gegooid. De luieremmer wordt één keer per
dag geleegd door de leidsters aan het einde van de dag. Ook deze is afgesloten en
staat in de gang/toiletruimte van de volwassene waar de kinderen niet mogen
komen zonder begeleiding.
Check resultaten:
Kinderen kunnen niet bij het afval of afvalcontainers.
Kinderen kunnen niet bij voedselresten.
Kinderen weten wat ze moeten doen met afval.
Medewerkers kennen de afspraken over het gebruik van afvalemmers en
afvalcontainers.
Afvalemmers en afvalcontainers worden afgesloten zodat ongedierte niet bij het
afval
kan komen.

Het doel Er wordt gebruik gemaakt van schone doeken (vaatdoekjes, slabbetjes,
spuugdoekjes, washandjes). wordt bereikt door:
Bij zichtbare verontreiniging en minimaal elke dagdeel wordt een schone handdoek
gebruikt. De vaatdoek wordt na gebruik met heet stromend water uitgespoeld. Bij
zichtbare verontreiniging, na vuile klusjes en minimaal elk dagdeel wordt een schone
vaatdoek gepakt. Kinderen drogen hun handen met wegwerpdoekjes of een
schone
handdoek.
Check resultaten:
Vaatdoekjes worden minimaal ieder dagdeel vervangen.
Elk kind krijgt een eigen slabbetje of washand om zich schoon te maken.
Het doel Kinderen spelen met schoon speelgoed. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn dragen wij er zorg voor dat kinderen niet in contact komen met
ziektekiemen via vuil speelgoed door:
•Speelgoed dat niet in gebruik is op te bergen.•Zichtbaar vuil speelgoed meteen te
reinigen.•Babyspeelgoed dat in de mond genomen wordt dagelijks te
reinigen.•Speelgoed waarvan je weet dat kinderen het in de mond stoppen,
dagelijks
te reinigen.•Zo veel mogelijk eenvoudig te reinigen speelgoed aan te
schaffen.•Slijtvast
speelgoed aan te schaffen.•Beschadigd speelgoed te vervangen.•Het binnen- en
buitenspeelgoed gescheiden te houdenHet speelgoed wordt regelmatig
schoongemaakt. Hoe vaak en hoe is afhankelijk van het type speelgoed.
Check resultaten:
Speelgoed en verkleedkleren worden regelmatig gewassen om het schoon te
houden.
Speelgoed en verkleedkleren worden direct gewassen bij zichtbare vervuiling.
Het doel Kinderen kunnen zonder ziek te worden spelen in zwembadjes, als deze
in de zomer worden opgezet. wordt bereikt door:
Bij KDV de MEidoorn zorgen wij ervoor dat kinderen niet in contact komen met
ziektekiemen via vervuild zwemwater door:
•Zoveel mogelijk de sproeier te gebruiken in plaats van zwembadjes.•Het gebruik
van
(zwem)luiers om ontlasting in het water te voorkomen.•Het water bij directe vervuiling
te vervangen.•Kinderen niet te laten eten/drinken tijdens het spelen in het badje.•De
badjes elke dag na gebruik te reinigen en droog op te bergen. Wij dragen er zorg
voor
dat kinderen niet in contact komen met ziektekiemen via waterspeelgoed door
speelgoed aan te bieden dat niet uitnodigt om in de mond te stoppen, zoals
bijvoorbeeld eendjes in plaats van bekertjes
Check resultaten:
In een zwembadje mag niet worden gedronken.
Bij ontlasting in het zwembadje, wordt deze direct schoongemaakt.
Vuil wordt direct uit het zwembadje gehaald.
Het zwembadje wordt dagelijks leeggemaakt.

Het doel Kinderen kunnen zonder ziek te worden in de zandbak spelen. wordt
bereikt door:
KDV de Meidoorn heeft (nog) geen zandbak.
Check resultaten:
Het doel De kans dat kinderen gestoken of gebeten worden door wespen, bijen
en teken, wordt zo klein mogelijk gemaakt. wordt bereikt door:
We laten kinderen buiten geen voedsel eten of drinken wat wespen en/of bijen
aantrekt. We maken plakkerige handen en monden schoon voor het naar buiten
gaan.
Zoet eten en drinken te beperken in de buitenruimte. (Wanneer dit toch gebeurt
kinderen door een rietje te laten drinken). Zoet eten en drinken niet onafgedekt te
laten
staan. Kinderen nooit zonder toezicht te laten. Bij overlast wordt een hor voor raam of
deur geplaatst om insecten te weren. Planten die bijen of wespen aantrekken zijn
afwezig of worden verwijderd
We hebben altijd een pincet en speciaal spuitje mee tegen steken. Als het kind wordt
gestoken verwijder de angel direct en zuig het gif weg met het speciale spuitje.
Wanneer er een allergische reactie ontstaat nemen we contact op met de huisarts
en
ouders. Bij een uitstapje in het bos zorgen we ervoor dat kinderen lange broeken en
dichte schoenen aanhebben. Bij terugkomst controleren we op teken en verwijderen
we de teek wanneer er een zit. We markeren de plek en geven het door aan de
ouders.
Check resultaten:
Wespen en bijen worden niet aangetrokken door zoetigheid of bloemen.
Kinderen dragen dichte schoenen en lange broeken, met hun sokken over de broek
wanneer er in struikgewas, hoog gras of heide wordt gespeeld.
Medewerkers weten hoe te handelen bij een steek of beet van een insect.
Medewerkers controleren kinderen wanneer er in struikgewas, hoog gras of heide is
gespeeld.
Sociale Veiligheid
BELEID VEILIGHEID & ONTWIKKELING
Het doel Het kind voelt zich veilig op de opvang wordt bereikt door:
- Er wordt niet gepest op de opvang
- De kinderen voelen zich op hun gemak in de groep en bij de pedagogisch
medewerkers- Op dit moment is er geen zicht of er traumatische ervaringen bij
kinderen aanwezig zijn
Check resultaten:
Kinderen worden op de opvang niet gepest,
Kinderen voelen zich in de groep en bij de medewerkers op hun gemak.
Kinderen zijn niet bang voor een traumatische ervaring door gebeurtenissen buiten
de
opvang of uit het nieuws.

Het doel Onbekende personen kunnen de opvang niet betreden zonder
toestemming. wordt bereikt door:
- Onbekende personen kunnen het terrein van KDV de Meidoorn niet bereiken. Het
hek is op slot en alleen bekende weten de code hiervan. Deze wordt regelmatig
veranderd.
- De ouders vullen een lijst in met wie de pedagogisch medewerkers hun kind mag
meegeven- De pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van deze lijst
Check resultaten:
Er zijn duidelijke afspraken over de omgang met onbekende personen.
Medewerkers kennen de afspraken over de omgang met onbekende personen.
Het doel Kinderen kunnen de opvang niet zonder toestemming verlaten wordt
bereikt door:
- KDV de Meidoorn is met een hek rondom afgesloten en is niet door kinderen zonder
begeleiding te verlaten
- Het hek zal te allen tijde op slot zijn, behalve tijdens het brengen en halen van de
kinderen dan is er een fysieke controle. - Het hek zal altijd dicht zijn en door kinderen
tot 4 jaar niet te openen zijn vanwege een kindvriendelijk slot
Check resultaten:
Een kind kan niet ongemerkt weglopen van de opvang.
Er zijn duidelijke afspraken over het voorkomen dat kinderen zonder toestemming de
opvang verlaten.
Medewerkers kennen de afspraken over het voorkomen dat kinderen zonder
toestemming de opvang verlaten.
Het doel Het kind heeft op de opvang alle mogelijkheden om zich goed te
kunnen ontwikkelen wordt bereikt door:
- Bij inschrijving wordt aan de ouders gevraagd of het kind gedrags- of psychische
problemen heeft.
- Zodra een kind gedrags- of psychische problemen vertoont zal onze ecologisch
pedagoog contact opnemen met de ouders om dit te bespreken.- Er is een
pedagogisch plan waarin omschreven staat hoe om te gaan met de ontwikkeling
van het kind door gebruik van een mentor
Check resultaten:
Voor medewerkers is bekend welke kinderen gedrags- of psychische problemen
hebben.
Er is een pedagogisch plan waarin omschreven staat hoe om te gaan met de
ontwikkeling van het kind
Medewerkers zijn bekend met het pedagogisch plan waarin omschreven staat hoe
om te gaan met de ontwikkeling van het kind.
Iedere medewerker geeft de juiste aandacht aan de psychische ontwikkeling van
het kind.
Sociale Veiligheid
BELEID KINDERMISHANDELING EN ONGEWENST GEDRAG
Het doel Op de opvang is geen sprake van kindermishandeling door
medewerkers. wordt bereikt door:
- Door gebruik van het vier ogen en oren principe wordt kindermishandeling door
medewerkers voorkomen.
- Door onverwachte controle van de houders wordt kindermishandeling door

medewerkers voorkomen.- Alle medewerkers die in aanraking komen met de
kinderen
is in het bezit van een VOG

Check resultaten:
Alle medewerkers hebben een VOG verklaring.
Er is vier-ogen beleid.
Medewerkers kennen het vier-ogen beleid.
Het vier-ogen beleid wordt goed nageleefd.
Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogen beleid niet goed
wordt nageleefd.
Er is een achterwachtregeling.
Het doel Op de opvang wordt grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen
onderling direct aangepakt. wordt bereikt door:
Chantal, Rika, Sharon en Carolien.
Check resultaten:
Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander
kind mishandeld op de opvang.
Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een
ander kind mishandeld op de opvang.
Met kinderen wordt grensoverschrijdend gedrag besproken.
Het doel Medewerkers zijn in staat kindermishandeling in huiselijke kring te
signaleren en het aan te pakken. wordt bereikt door:
Check resultaten:
Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed.
Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt
vermoed.
Het doel Op de opvang is een vier-ogenbeleid voor de kinderdagopvang. wordt
bereikt door:
- Er is een vier-ogenbeleid
- Alle medewerkers zijn bekend met het vier-ogenbeleid- Het naleven van het
vierogenbeleid
wordt regelmatig besproken- Zodra het vier-ogenbeleid niet wordt
nageleefd zullen medewerkers elkaar hierop aanspreken- KDV de Meidoorn
prefereert
2 pedagogisch medewerkers aanwezig te hebben. Zodra het niet nodig is vanwege
de
kindratio om 2 pedagogisch medewerkers aanwezig te hebben dan zal er een
volwassene aanwezig zijn.
Check resultaten:
Er is een vier-ogen beleid.
Alle medewerkers van het KDV zijn bekend met het vier-ogen beleid.
De naleving van het vier-ogen beleid wordt regelmatig besproken.
Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogen beleid niet goed
wordt nageleefd.
Het doel Er is een achterwachtregeling opgesteld. wordt bereikt door:
Op het moment dat een pedagogisch medewerker alleen in een gebouw aan het
werk is, moet het voor haar duidelijk zijn, wie zij kan bellen als zij ondersteuning nodig
heeft. Op het moment dat zich een calamiteit voordoet (pedagogisch medewerker
ziek; kind ziek; ongeval met kind) waardoor een pedagogisch medewerker de

locatie moet verlaten, met als gevolg dat de pedagogisch medewerker/ kind ratio
overschreden wordt, moet voor haar duidelijk zijn, wie zij kan bellen. Dit protocol stelt

dat er binnen 10 minuten een collega of volwassene ter plaatse moet zijn. Als dit
geen pedagogisch medewerker is, maar een externe achterwacht, wordt deze
alleen ingezet in het geval van acute nood of calamiteiten. Binnen 15 minuten is er
dan alsnog een pedagogisch medewerker van KDV de Meidoorn aanwezig.
Check resultaten:
Er is een achterwacht regeling opgesteld.
De achterwachtregeling wordt minimaal 1x per jaar geëvalueerd.
Sociale Veiligheid
BELEID HALEN/ BRENGEN
Het doel De overdracht van verantwoording en bijzonderheden van medewerker
van/naar ouder bij halen en brengen is goed geregeld. wordt bereikt door:
Chantal en Rika
Check resultaten:
Er zijn duidelijke afspraken met ouders over het halen en brengen van hun kind(eren).
Ouders kennen het haal/breng beleid.
Er zijn duidelijke afspraken met medewerkers over het haal/breng beleid.
Medewerkers kennen de gemaakte afspraken over het haal/breng beleid.
Betrokken medewerkers zijn bekend met de individueel gemaakte afspraken tussen
medewerkers en ouders.
Het doel De overdracht van verantwoording en bijzonderheden van medewerker
van/naar school of ouder na uitstapjes is goed geregeld wordt bereikt door:
Chantal en Rika
Check resultaten:
Er zijn duidelijke afspraken met medewerkers over de overdracht van
verantwoordelijkheden en bijzonderheden naar de ouder toe, bij het halen en
brengen
van kinderen of na uitstapjes.
Medewerkers weten welke informatie minimaal moet worden doorgegeven aan de
ouder.
Het doel Het halen naar en brengen van kinderen van school of uitstapjes is
goed geregeld. wordt bereikt door:
Chantal en Rika
Check resultaten:
Er zijn duidelijke afspraken met medewerkers over het brengen naar en halen van
kinderen van school of uitstapjes.
Medewerkers kennen de gemaakte afspraken over het brengen naar en halen van
kinderen van school of uitstapjes.
Medewerkers en kinderen maken gebruik van de veiligheidsvoorzieningen voor
vervoer met auto, bus of andere vervoersmiddelen.
Er is beleid als een kind zoek raakt of is vergeten van school te halen?
Medewerkers kennen het beleid wat te doen als een kind zoek raakt of is vergeten
van
school te halen.
Medewerkers kennen het beleid wat te doen als een ongeluk gebeurt waar een kind
of

medewerker bij betrokken is.
Er is beleid voor als onderweg een ongeluk gebeurt waar een kind of medewerker bij
betrokken is.

Veilig en gezond gebouw en omgeving
BELEID INRICHTING BINNENRUIMTEN
Het doel Ruimtes zijn zo ingericht dat de kans op struikelen of botsen zo klein
mogelijk is. wordt bereikt door:
- Na het spelen wordt direct opgeruimd
- Kapstokhaken zitten in de gang en zijn niet aanwezig in de speelruimtes- Er zijn
brede looproutes- Er zijn geen losse kabels of snoeren aanwezig- Zodra er gebruik
wordt gemaakt van een kleed zal deze worden voorzien van antislip
Check resultaten:
Kinderen kunnen zich niet bezeren aan kapstokhaken.
Meubels en spullen staan dusdanig opgesteld dat er brede looproutes zijn.
Er liggen geen losse kabels of snoeren op de grond.
Vloer- en trapbedekking kan niet makkelijk verschuiven, omkrullen of oprollen.
Het doel Giftige producten of stoffen staan buiten bereik van kinderen. wordt
bereikt door:
Er worden geen giftige stoffen opgeslagen in de opvang
Check resultaten:
Er staan geen giftige producten of stoffen in ruimtes opgeslagen.
Kinderen kunnen niet bij medicijnen van dieren en/of chemische middelen komen,
bestemd voor het agrarische bedrijf.
Het doel Kleine kinderen kunnen spelen in een veilige box. wordt bereikt door:
Kleine kinderen kunnen spelen in een veilig box, deze box is op maat gemaakt en
voorzien van veiligheidsglas. De box is afgesloten met een kinderhekje. De kinderen
kunnen niet naar boven klimmen omdat er geen gebruik is gemaakt van horizontale
spijlen. Boven de box hangt geen muziekmobiel.
Check resultaten:
De box voldoet aan de wettelijke eisen.
Een kind kan niet naar boven klimmen waardoor het uit de box kan vallen.
Boven de box hangt geen een mobiel waarin het kind verstrikt kan raken.
Het doel Apparaten, meubilair en decoratie zijn veilig zodat letsel wordt
voorkomen. wordt bereikt door:
Meubilair wordt indien nodig vastgezet, mocht er een kind in klimmen het meubel
niet
kan omvallen. De deur van de volwassenen toilet op de gang dient gesloten te zijn
zo
wordt voorkomen dat er niet in de wasmachine of droger wordt geklommen. de CV
ketel hangt in de meterkast en deze is afgesloten en op slot. De raamdecoratie
hangt
op een dusdanige hoogte dat een kind zich niet hierin kan verstikken. Snoeren zijn
dusdanig weggewerkt zodat een kind hier niet aan kan zitten.
Check resultaten:
Als een kind in een (stelling)kast klimt, kan deze niet omvallen.
Een kind kan niet in de wasdroger of wasmachine klimmen.
Een kind kan zich niet branden aan de Cv-ketel en/of leidingen.
Een kind kan niet verstrikt raken in raamdecoratie.

Snoeren hangen niet over randen heen, waardoor het kan vallen als een kind hier
aan
trekt.

Veilig en gezond gebouw en omgeving
BELEID INRICHTING BUITENRUIMTEN
Het doel De speelplaats is vrij van vuil en gevaarlijke planten. wordt bereikt
door:
Leidsters van KDV de Meidoorn controleert de grote speelplaats regelmatig op
gladde
plekken, mos, bladeren en gevaarlijke planten die gevaar voor de gezondheid van
de
kinderen kan opleveren. Zodra dit geconstateerd wordt zal het direct worden
opgeruimd/verholpen. Afval wordt direct in de aanwezige prullenbak gedeponeerd.
Check resultaten:
Op de speelplaats staan geen giftige en/of stekelige planten.
Op de speelplaats staan geen planten die bijen, wespen en/of teken aantrekken.
Op de speelplaats staan geen planten die allergische reacties kunnen geven.
Op de speelplaats of in de buurt van vuilcontainer, afvalbak, glasbak zwerft geen vuil
rond.
Het doel De omheining rond de opvang beschermt kinderen tegen risico's buiten
de opvang. wordt bereikt door:
De speelplaats van KDV de Meidoorn is volledig afgesloten d.m.v. hekken. De poort
die open kan wordt netjes afgesloten door de leidsters. Het hek heeft een kinderslot
en
kan niet worden geopend door kinderen.
Check resultaten:
Een kind kan niet ongezien buiten de omheining komen.
Een kind kan tijdens het spelen niet per ongeluk de straat op rennen (omdat het
bijvoorbeeld achter een bal aan rent).
Kinderen of ouders kunnen niet tegen elkaar of ouders opbotsen die net aankomen
op
de opvang.
Een kind kan niet over het hoofd wordt gezien door een landbouwvoertuig of
vrachtwagen.
Het doel De spelactiviteiten zijn zo gepositioneerd dat kinderen vrij kunnen
spelen. wordt bereikt door:
KDV de Meidoorn heeft een grote en ruim opgezette speelplaats. De speeltoestellen
staan voldoende uit elkaar en vrij om te kunnen spelen. De Leidsters halen druk en
rustig spel uit elkaar zodat er geen onveilige situaties ontstaan. De Leidsters maken
kinderen duidelijk waar wel en niet gespeeld mag worden. Leidsters houden hier
toezicht op en corrigeren indien nodig.
Check resultaten:
Op de speelplaats staan geen obstakels waar kinderen in hun spel tegen aan
kunnen
botsen (bijvoorbeeld straatmeubilair, een paaltje, speeltoestel, afvalbak).
Bij de ingang zijn geen spelactiviteiten gesitueerd waardoor kinderen en ouders
tegen
elkaar op botsen.
Activiteiten zijn zo verdeeld over de speelplaats dat ze niet door elkaar heen lopen,

waardoor kinderen tegen elkaar op botsen (denk aan balspelen, fietsen, skaten,
rennen).
Jonge en oudere kinderen spelen apart van elkaar.

Het doel Het terrein van de buitenruimte levert geen struikelgevaar op. wordt
bereikt door:
KDV de Meidoorn heeft een buitenspeelplaats wat netjes is onderhouden er zijn geen
tegels o.i.d. die los liggen of uitsteken. Zodra er oneffenheden ontdekt worden,
worden
deze gemeld bij de directie voor onderhoud. De leidsters controleren het
buitenterrein
op overige obstakels en/of voorwerpen, zodat struikelgevaar wordt voorkomen.
Check resultaten:
Er zijn geen oneffenheden op het speelplein waar over gestruikeld kan worden als
gevolg van slechte verlichting.
Er zijn geen opstapjes, stoeprandjes, muurtjes, fietsenrek of zandbakrand waar over
gestruikeld kan worden doordat ze slecht opvallen/ zichtbaar zijn.
De bestrating is niet glad en er zijn geen oneffen door bijvoorbeeld losse stenen,
boomwortel, kuil, los zand, bladeren of mos waardoor er gestruikeld kan worden.
Veilig en gezond gebouw en omgeving
BELEID VEILIG GEBOUW
Het doel Deuren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door:
Bij alle deuren, waar de verticale groep van de Meidoorn verblijft, zijn deurdrangers
geïnstalleerd en een veiligheidsstrip geplaatst, zodat vingerletsel voorkomen wordt.
Medewerkers controleren regelmatig of deze nog goed vastzitten.
Check resultaten:
Kinderen kunnen niet hun vingers tussen de deur krijgen.
Het doel Ramen (binnen én buiten) zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen.
wordt bereikt door:
Alle ramen zijn veilig en afgesloten en niet te openen door kinderen in verband met
een kinderslot op de ramen en de hoogte van de ramen. De kinderen mogen niet in
raamkozijnen zitten, leidsters zullen hier op toezien. Ramen hebben veiligheidsglas.
Het meubilair wordt zo geplaatst dat een kind niet via meubilair door het open raam
naar buiten kan vallen.
Check resultaten:
Een kind kan niet via een bed of stoel door het open raam naar buiten vallen.
Ramen hebben veiligheidsglas.
Ramen of ander glas zijn goed zichtbaar.
Het doel Muren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door:
De muren van KDV de Meidoorn zijn glad afwerkt. Eventuele spijkertjes en/of
oneffenheden zijn er niet onder 1,50 meter. Daarnaast wordt er op de verticale
groep niet gewerkt met punaises, maar met plakband.
Check resultaten:
De muren zijn glad afgewerkt.
Het doel Radiatoren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door:
De radiatoren zijn voorzien van een radiatorombouw, zodat de baby's en kinderen
de
radiatoren niet kunnen aanraken. De ombouw heeft geen scherpe hoeken en de

kinderen kunnen niet klem komen te zitten in de ombouw.

Check resultaten:
Een kind kan zich niet branden aan een hete radiator of verwarmingsbuis.
De radiator heeft geen scherpe hoeken.
Een kind kan niet met zijn hand klem komen te zitten tussen de ledenradiator.
Het doel Elektra is veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door:
Alle stopcontacten zijn voorzien van beveiligers en zitten boven de 150 cm.
Check resultaten:
In het gebouw zijn geen kapotte snoeren of stopcontacten.
Een kind kan niets in het stopcontact steken (vinger of voorwerp).
Er worden kinderveilige verlengsnoeren of haspels gebruikt.
Het doel De trap is veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door:
Er is geen trap aanwezig op KDV de Meidoorn.
Check resultaten:
Het doel De vloer is veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door:
De leidsters van KDV de Meidoorn controleren de vloer op gladheid en/of eventuele
obstakels. Mocht er sprake zijn van gladheid, dan wordt dit gemeld bij de beheerder
op
dit moment is de vloer voldoende stroef. Obstakels worden per direct uit het looppad
verwijderd. Natte vloeren worden per direct drooggemaakt, de vloer wordt normaal
gesproken niet gedweild tijdens de openingstijden. Afval wordt per direct
opgeruimd.
Losse snoeren zijn niet aanwezig op de vloer.
Check resultaten:
De vloer is voldoende stroef en leidt niet tot uitglijden.
Natte plekken op de vloer worden direct droog gemaakt.
Opstapjes, oneffenheden of drempels zijn duidelijk zichtbaar.
De toiletvloer is goed schoon te maken.
De toiletvloer wordt schoongemaakt met een juist schoonmaakmiddel.
Veilig en gezond gebouw en omgeving
BELEID GEZOND BINNENMILIEU
Het doel Ruimtes zijn aangenaam om in te verblijven. wordt bereikt door:
In het gebouw zijn rookmelders, CO2-melders, temperatuurmeters en
luchtvochtigheidsmeters aanwezig. De luchtvochtigheid wordt in groepsruimte
regelmatig gecontroleerd en mag in de winter niet langdurig hoger zijn dan 60%.
Ventilatiegedrag wordt aangepast als de activiteit daar om vraagt. Ventilatieroosters
zijn niet zichtbaar vervuild. Ventilatieroosters worden vrijgehouden. Ventilatieroosters
worden zoveel mogelijk geopend. De temperatuur in de verblijfsruimte is niet lager
dan
17 graden. De ideale binnentemperatuur is tussen de 18 en 22 graden. De
temperatuur wordt op 20 graden ingesteld en het ventilatiegedrag wordt aangepast
wanneer de temperatuur oploopt.Als de temperatuur boven de 27 graden oploopt
wordt er volgens een hitteprotocol gewerkt. Op warme dagen wordt ’s nachts
geventileerd om het gebouw af te koelen.
Check resultaten:

Ruimtes zijn behaaglijk. Niet te koud of te warm.
Ruimtes ruiken niet bedompt of muf.
Ruimtes worden geregelmatig geventileerd.
Het mechanische ventilatie systeem wordt regelmatig schoongemaakt.

Het doel De ruimtes zijn schoon. wordt bereikt door:
Alle ruimtes, die door de kinderen gebruikt worden op KDV de Meidoorn, worden
wekelijks schoon gemaakt. Dit wordt volgens een vast schoonmaakschema gedaan.
Er worden geen schadelijke schoonmaakmiddelen gebruikt. De ruimtes worden
voldoende geventileerd tijdens het schoonmaken. Zichtbaar verontreinigde ruimtes
worden direct schoongemaakt. Er wordt niet geveegd in het bijzijn van kinderen
Check resultaten:
Ruimtes worden geventileerd tijdens schoonmaken, stofzuigen en bedden
verschonen.
Deuren worden met het juiste schoonmaakmiddel goed schoon gehouden.
Deuren zijn op contactpunten visueel schoon.
De wanden worden goed schoon gemaakt met een juist schoonmaakmiddel.
Wanden zijn visueel schoon.
Ongedierte kan niet via kieren in muren binnenkomen.
De toiletvloer is goed schoon te maken.
De toiletvloer wordt schoongemaakt met een juist schoonmaakmiddel.
Er zijn tijdens het schoonmaken geen kinderen aanwezig.
Schoonmaakmaterialen worden buiten bereik van kinderen opgeborgen.
Ruimtes worden volgens een schoonmaak schema schoon gemaakt.
In de ruimtes staan makkelijk schoon te houden meubels.
Er wordt niet schoongemaakt met chloor of Dettol, maar met een allesreiniger.
Het doel De ruimtes zijn zoveel mogelijk vrij van allergenen. wordt bereikt door:
Er zijn geen planten/bloemen en/of textiel die allergenen kunnen bevatten. Leidsters
maken niet schoon in aanwezigheid van de kinderen, behalve tafels en commode
afnemen met een vochtige doek. De poppenhoek heeft harde plastic poppen en zo
min mogelijke textiel attributen. Alle textielen materialen worden maandelijks
gewassen op minimaal 40 graden.
Check resultaten:
In ruimtes zijn geen planten, textiel of stofferingen aanwezig die veel allergenen
(kunnen) bevatten.
In de buurt van kinderen worden schoonmaakmiddelen gebruikt die geen een sterke
of
prikkelende geur hebben.
Textiel en speelgoed/knuffels worden regelmatig gewassen.
Het doel Inademing van giftige dampen door oplosmiddelen wordt voorkomen.
wordt bereikt door:
Tijdens knutselen wordt alleen lijm op waterbasis gebruikt. In ruimtes met kinderen
worden chemicaliën met oplosmiddelen gebruikt. Na verfwerkzaamheden wordt
door
de leidsters van KDV de Meidoorn extra gelucht tot de verflucht verdwenen is. Er
worden geen oplosmiddelen tijdens de schoonmaak gebruikt als er kinderen
aanwezig
zijn. Alle schoonmaakmiddelen staan hoog buiten het bereik van de kinderen in een
kast op kantoor/opslag en dus niet in de verblijfsruimte van de kinderen. Kinderen
mogen niet alleen op kantoor/opslag komen.
Check resultaten:
Tijdens het knutselen wordt lijm en verf zonder oplosmiddelen gebruikt.

De ruimtes worden tijdens gebruik van giftige dampen door oplosmiddelen extra
geventileerd.
Tijdens grote schilderklussen wordt er geen gebruik gemaakt van producten met
oplosmiddelen en andere chemische producten.

Het doel De ruimtes zijn vrij van schadelijke stoffen. wordt bereikt door:
Alle ruimtes op KDV de Meidoorn zijn vrij van schadelijke stoffen. Er zijn geen
kwikthermometers aanwezig. Daarnaast wordt niet gewerkt met spuitbussen (verf,
haarlak en luchtverfrissers). Elektra en gasinstallaties worden regelmatig gekeurd en
bevinden zich buiten de groep.
Check resultaten:
Medewerkers weten of en zo ja waar gevaarlijke stoffen in het gebouw aanwezig zijn.
Schadelijke stoffen worden op een veilige plek buiten bereik van kinderen
opgeslagen.
Er is geen asbest aanwezig in het gebouw.
In het gebouw zijn CO of rookmelders aanwezig.
Verbrandingsproducten als rook kunnen niet in een ruimte vrijkomen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van kwikthermometers.
Geiser, gaskachels of andere installaties jaarlijks worden gecontroleerd.
Via de ventilatievoorziening kunnen geen schadelijke stoffen binnen komen.
Veilig ontdekken
BELEID SPEELMATERIAAL
Het doel Aangeboden speelmateriaal is veilig. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn is het aangeboden speelgoed veilig. Binnen speelmateriaal is
afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Speelgoed wordt tijdens het
opruimen gecontroleerd. Kapot speelmateriaal wordt hersteld of vervangen.
Daarnaast
wordt goed opgelet dat speelmateriaal voorzien van kleine onderdelen aan tafel
wordt
gebruikt, zodat de baby's er niet bij kunnen. Aan de kinderen wordt geleerd
voorzichtig
te spelen zodat het niet op de grond valt en de kleintjes zich er in kunnen verslikken.
Tijdens aanbod van deze materialen is de groepsleiding alert op klein materiaal
indien
het toch valt wordt het direct opgeruimd. Klein buitenspeelmateriaal wordt dagelijks
gecontroleerd en weggegooid als het kapot is.
Check resultaten:
Het speelmateriaal voldoet aan het warenwet besluit.
Speelmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd op gebreken.
Het speelmateriaal sluit aan bij de leeftijd van het kind.
Kleine kinderen kunnen niet bij speelmateriaal, of onderdelen van speelmateriaal dat
verstikkingsgevaar oplevert.
Het doel Speelmateriaal wordt opgeborgen of aan de kant gelegd wanneer er niet
mee wordt gespeeld. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn zorgen wij dat speelmateriaal wordt opgeborgen wanneer er
niet
mee wordt gespeeld. Wij hebben de regel dat het speelmateriaal eerst opgeruimd
moet worden voordat er ander speelmateriaal gepakt wordt. Speelmateriaal wat
onder

handbereik van de kinderen ligt wordt op vaste tijden met elkaar opgeruimd.
Leidsters
stimuleren en houden toezicht op het opruimen van speelmateriaal.

Check resultaten:
Speelmateriaal wordt na gebruik buiten het werk/speelgebied opgeborgen of
weggelegd.
Veilig ontdekken
BELEID SPELEN OP HOOGTE
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over
spelen op hoogte wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn is het op dit moment niet mogelijk om op hoogte te spelen
aangezien er geen hoge binnen en/of buitenspeeltoestellen aanwezig zijn.
Check resultaten:
Het doel Kinderen klimmen alleen in (natuurlijk) speelmateriaal waar ze zelf op/in
kunnen komen, zodat ze zelfstandig ook weer naar beneden kunnen komen.
wordt bereikt door:
De medewerkers van KDV de Meidoorn maken kinderen duidelijk op welk toestel wel
en niet gespeeld mag worden. Medewerkers houden hier toezicht op en corrigeren
indien nodig. Medewerkers laten kinderen niet over het hek klimmen. Indien
speelgoed
aan de andere kant van het hek beland, wordt dit gemeld door het kind bij de
medewerker. De medewerker pakt het speelgoed.
Check resultaten:
Kinderen klimmen alleen (natuurlijk) speelmateriaal of op muurtjes waar ze zelf op en
af kunnen komen.
Het doel Speeltoestellen, muurtjes en natuurlijk speelmateriaal zijn veilig en van
goede kwaliteit. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn zijn geen ''grote'' speeltoestellen aanwezig het kleine
speelmateriaal wordt dagelijks gecontroleerd en weggegooid als het kapot is.
Check resultaten:
(Natuurlijk) speelmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd op veiligheid door
gebreken.
Kinderen kunnen nergens achter blijven hangen met een sieraad of touwtje.
Veilig ontdekken
BELEID SPELEN MET SNELHEID
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over
spelen met snelheid. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn hebben wij duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en
medewerkers over spelen met snelheid. Zodra er bij ons spelletjes met snelheid plaats
vinden bijvoorbeeld waarbij wordt gerend dan wordt dit alleen buiten gespeeld.
Binnen
is rennen niet toegestaan. Fietsen mag alleen buiten, maar daarbij leen de leidsters
de
kinderen rekening houden met elkaar en wijst indien nodig op gevaar.
Check resultaten:
Er zijn afspraken opgesteld voor veilig spelen met snelheid.

Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor spelen met snelheid.
De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken.
Medewerkers zijn in staat kinderen goed te begeleiden in spelen met snelheid.

Het doel Er zijn aparte zones waar kinderen activiteiten op snelheid mogen
uitvoeren. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn zijn er nog een aparte zondes waar kinderen activiteiten op
snelheid mogen uitvoeren. Dit zal gezien de ervaring en de ruimte buitenspeelplaats
niet nodig zijn.
Check resultaten:
Kinderen kunnen op rustige plekken oefenen, en vrij spelen, zonder dat de kans groot
is dat er botsingen optreden.
De ondergrond is geschikt voor activiteiten/ speelgoed op wieltjes.
Het doel Er worden beschermingsmaterialen geboden voor activiteiten als
bijvoorbeeld fietsen of skaten/ skateboarden. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn wordt er beschermingsmiddelen aangeboden voor activiteiten
als fietsen en/of skaten.
Check resultaten:
Het dragen van pols- en elleboogbeschermers is verplicht skaten of skateboarden.
Er wordt een helm aangeboden om te dragen tijdens skaten of skateboarden.
Veilig ontdekken
BELEID SPELEN MET GEVAARLIJKE VOORWERPEN
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over
spelen met gevaarlijke voorwerpen wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn zijn de volgende afspraken gemaakt tijdens activiteiten met
gevaarlijke voorwerpen;
- Altijd onder begeleiding van een leidster- Gevaarlijk speelgoed wordt niet gebruiktBlijven zitten tijdens de activiteit, - Eventueel beschermkleding aan, - Materialen
opruimen als je klaar bent- Gevaarlijke voorwerpen zoals een schaar worden buiten
bereik van de kinderen opgeslagen- Gebruik van de materialen wordt eerst
voorgedaan en uitgelegd door de leidsters.
Check resultaten:
De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken.
Ouders worden op de hoogte gesteld over het spelen met gevaarlijke voorwerpen.
Er zijn afspraken opgesteld voor veilig spelen met gevaarlijke voorwerpen.
Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor spelen met gevaarlijke
voorwerpen.
Het doel Er wordt alleen gewerkt met goed werkend gereedschap dat geschikt
voor de leeftijd van het kind. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn wordt er gereedschap aangeschaft welke geschikt is voor de
leeftijd van het kind. Het gereedschap wordt regelmatig gecontroleerd of het niet
defect
is in ieder geval tijdens het opruimen.
Check resultaten:
Het doel Kinderen dragen de juiste kleding/schoeisel of beschermingsmiddelen
wanneer ze met gevaarlijke voorwerpen spelen of werken wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn wordt, wanneer het nodig is, kinderen beschermende

kleding/schoeisel aangetrokken voordat de activiteit start.

Check resultaten:
Medewerkers weten welke beschermingsmiddelen bij welke activiteit gebruikt
moetenworden. Beschermingsmiddelen zijn voor alle kinderen beschikbaar die de
activiteit willen doen. Met kinderen wordt bij elke activiteit besproken welke
beschermingsmiddelen (incl.
schoenen en kleding) ze moeten dragen.
Het doel Kinderen die nog geen gevaar in kunnen schatten, mogen niet met
gevaarlijke voorwerpen spelen of werken wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn worden de kinderen die nog niet kunnen inschatten niet
zelfstandig aan de activiteit gezet. Tevens kunnen zij deze voorwerpen niet zelf
pakken. Wanneer oudere kinderen met deze voorwerpen spelen of werken gebeurt
dit aan een hoge tafel.
Check resultaten:
Medewerkers weten welke voorwerpen op welke leeftijd gebruikt kunnen worden.
Het doel Gevaarlijke voorwerpen waar niet mee gespeeld mag worden, zijn veilig
opgeborgen. wordt bereikt door:
Bij KVD de Meidoorn staan de gevaarlijke voorwerpen op een plek waar kinderen
niet zelfstandig bij kunnen komen. In een kast die op slot kan.
Check resultaten:
Gevaarlijke voorwerpen of gereedschappen worden buiten bereik van kinderen
opgeborgen.
Kinderen en medewerkers is duidelijk uitgelegd met welke voorwerpen of
gereedschappen niet gespeeld mag worden.
Veilig ontdekken
BELEID TREK EN DUWSPELEN (STOEIEN)
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over
trek en duwspelen. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn zijn er duidelijken afspraken gemaakt met kinderen en
medewerkers over trek en duwspelen.
Afspraken als:-Bij stoeien, trekken en duwen laten wij het aan de kinderen over-We
kijken goed naar de kinderen om te zien of ze het nog leuk hebben.-We leggen de
kinderen uit dat als een kindje nee zegt, het andere kindje dan ook moet stoppen. De
belangrijkste afspraak is doe elkaar geen pijnAls wij zien dat het verkeerd gaat, te
hard
of het spelletje wordt niet begrepen, dan grijpen we in en leggen we de kinderen uit
hoe het beter kan. Trek- en duwspelletjes worden onder toezicht van de
medewerkers
gedaan. Daarbij houden wij rekening met de volgende factoren. -Is het niet te druk
voor de andere kinderen, -vindt iedereen het leuk.Wij denken hierbij ook aan
emoties,
gevaar voor eigen veiligheid of dat van een ander kind. Zo leren kinderen ook
rekening
houden met elkaar.

Check resultaten:
Er zijn afspraken opgesteld voor veilig duw en trekspelen doen.
Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor duw en trekspelen.
De verschillen tussen stoeien en vechten voor alle medewerkers duidelijk.
De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken.

Het doel Kinderen kunnen onder veilige omstandigheden trek en duwspelletjes
doen. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn zijn er duidelijken afspraken gemaakt met kinderen en
medewerkers over trek en duwspelen.
Afspraken als:-Bij stoeien, trekken en duwen laten wij het aan de kinderen over-We
kijken goed naar de kinderen om te zien of ze het nog leuk hebben.-We leggen de
kinderen uit dat als een kindje nee zegt, het andere kindje dan ook moet stoppen. De
belangrijkste afspraak is doe elkaar geen pijnAls wij zien dat het verkeerd gaat, te
hard
of het spelletje wordt niet begrepen, dan grijpen we in en leggen we de kinderen uit
hoe het beter kan. Trek- en duwspelletjes worden onder toezicht van de
medewerkers
gedaan. Daarbij houden wij rekening met de volgende factoren. -Is het niet te druk
voor de andere kinderen, -vindt iedereen het leuk.Wij denken hierbij ook aan
emoties,
gevaar voor eigen veiligheid of dat van een ander kind. Zo leren kinderen ook
rekening
houden met elkaar.
Check resultaten:
Er is altijd voldoende toezicht bij trek en duwspelletjes, zodat snel tussen beide
gekomen kan worden wanneer kinderen elkaar pijn doen.
De omgeving en ondergrond is geschikt en vrij van obstakels.
Veilig ontdekken
BELEID SPELEN UIT ZICHT
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over
spelen uit het zicht. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn zijn er duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en
medewerkers over spelen uit het zicht. Gemaakte afspraken zijn:
- Kinderen kunnen niet uit zicht van de medewerker spelen, er is altijd toezicht. - De
afspraak met de kinderen is dat de medewerker ze altijd moet kunnen zien.
Check resultaten:
Er zijn afspraken opgesteld voor spelen uit het zicht.
Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor spelen uit het zicht.
Kinderen kennen de grens van het speelgebied.
De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken.
Kinderen leven de regels na. Ze blijven binnen de grens/op de afgesproken plek.
Veilig ontdekken
BELEID UITSTAPJES
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers
wanneer er op stap wordt gegaan. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn zijn er duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en

medewerkers wanneer er op stap wordt gegaan. De afspraken die gelden bij
uitstapjes
zijn veelal gelijk aan de afspraken op de groep. De afspraken die gelden zijn:
-Kinderen lopen hand in hand-De medewerkers zijn op de hoogte van het protocol
uitjes en leven deze na-De kinderen zijn op de hoogte van de regels rond uitstapjes.-

Bij uitstapjes als leidster het goede voorbeeld geven m.b.t. de verkeersregels.-De
medewerkers weten wat ze moeten doen als een kind wordt vermist (protocol
vermissing)-Ieder uitstapje wordt er opgeschreven welke kinderen er meegaan en
welke op het kinderdagverblijf blijven
Check resultaten:
Er zijn regels opgesteld die gelden tijdens uitstapjes.
Medewerkers en kinderen kennen de regels die gelden tijdens uitstapjes.
De afspraken worden voorafgaand aan elk uitstapje met medewerkers en kinderen
besproken.
Het doel Er is voldoende begeleiding bij uitstapjes. wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn is er voldoende begeleiding bij de uitjes. Mocht dit niet zo zijn
gaat het uitje niet door! Het aantal begeleiders is minimaal gelijk aan de Wet
Kinderopvang: leidster –kind ratio naar boven afgerond. Afhankelijk van het type
uitstapje kan het zijn dat we extra medewerkers meenemen om de veiligheid te
waarborgen
Check resultaten:
Er gaat voldoende begeleiding mee gaat met het uitstapje
Het doel De risico's op de te bezoeken locaties of de weg er naar toe zijn bekend.
wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn zijn de te bezoeken locaties en de weg er naar toe bekend. Bij
het plannen van het uitstapje worden de risico's in kaart gebracht en wordt er
gekeken
waar de medewerkers rekening mee moeten houden en hoe ze op bepaalde zaken
kunnen anticiperen. Dit geldt ook voor de weg er naar toe. Er wordt zoveel mogelijk
gekozen voor een bekende omgeving.
Check resultaten:
De locatie is vooraf onderzocht op mogelijke risico's
Alle risico's en maatregelen die zijn gesignaleerd op de locatie of de weg er naar toe
zijn met de begeleiders besproken.
Het doel De vervoersmiddelen die gebruikt worden bij het uitstapje zijn veilig.
wordt bereikt door:
Zodra er ''grote'' uitstapjes worden gemaakt dan wordt er gebruik gemaakt van
auto's
van ouders. Met de ouders wordt afgesproken dat ze veilig vervoerd worden en op
de
juiste wijze zoals de wet voorstelt. Kinderen die nog niet goed kunnen lopen worden
in
een bolderkar vervoerd, de bolderkar wordt regelmatig nagekeken bij
mankementen
wordt deze verholpen.
Check resultaten:
Het vervoersmiddel is goed onderhouden.
Kinderen kunnen veilig worden vervoerd in het vervoersmiddel.

Veilig ontdekken
BELEID SPELEN OP RISICOVOLLE PLEKKEN
Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over
spelen op risicovolle plekken wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn zijn er duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en
medewerkers over spelen op risicovolle plekken. Op de dagopvang zijn niet veel
plekken waarbij de term "risicovol" past. Er zijn wel afspraken over de plekken waarbij
kinderen meer risico lopen op een "ongeval".
Onderstaande afspraken zijn gemaakt:-Luister altijd goed naar de aanwijzingen van
de
begeleiding.-(kleine) Kinderen mogen niet in de keuken/gang zijn zonder
begeleidingKinderen mogen niet op kantoor komen zonder begeleiding-Kinderen mogen niet in
de
slaapruimte-Kinderen mogen alleen buiten spelen als er toezicht is.-Kinderen zijn nooit
alleen in de groepsruimte
Check resultaten:
Het doel Gevaarlijke plekken waar kinderen niet mogen komen, zijn afgeschermd
wordt bereikt door:
Bij KDV de Meidoorn zijn gevaarlijke plekken waar kinderen niet mogen komen
afgeschermd. Zo is bijvoorbeeld het terrein rondom afgeschermd zodat kinderen niet
in
de buurt kunnen komen van de weg. Overige afspraken zijn:
-Meterkast dient altijd op slot te zijn-Deur naar de keuken/gang is altijd dicht-afspraak
met ouders: parkeer geen auto’s en fietsen voor de ingang-begin pas op straat met
fietsen en niet op de buitenruimte aan de voorkant.
Check resultaten:
Er staat een goede omheining waar kinderen niet zomaar onderdoor of overheen
kunnen klimmen om plekken waar kinderen niet mogen komen.
Regelmatig wordt met kinderen en medewerkers besproken op welke plekken niet
gespeeld mag worden.

