Versie 8 januari 2021
Protocol Veiligheid
Speelgoed
•
Bij de aanschaf van speelgoed letten we op de veiligheid, duurzaamheid,
aantrekkelijkheid, passend bij de leeftijd en de ontwikkeling die het stimuleert. Het
aanwezige speelgoed wordt regelmatig door de groepsleiding gecontroleerd op
gebreken (zie controle rooster in de map op elke groep). Indien het een gevaar vormt
voor de kinderen, wordt het apart gehouden voor reparatie of weggegooid. Waar
nodig wordt speelgoed geschuurd. Speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm wordt
hoog weggezet of zit in afgesloten dozen/kratten, zodat de jongsten er niet bij kunnen.
Het wordt aan tafel gebruikt onder begeleiding met de groepsleiding of als de kinderen
tot 2,5 jaar aan het slapen zijn. Na gebruik wordt het kleine speelgoed direct
opgeruimd. De BSO heeft een tweedeling in spel en speelgoed gemaakt bij Klimop en
Kamperfoelie zodat er meer leeftijd gericht en passend spelmateriaal is. De Klavers
hebben hun eigen ruimte met gepast spelmateriaal (soms in ruil met de Kastanjes).
•
We hebben apart speelgoed en spelmateriaal voor binnen en buiten.
•
We ruimen dagelijks op samen met de kinderen, in ieder geval voor elke maaltijd en als
je klaar bent met het spel/speelgoed, zodat alles steeds weer terug te vinden is en we
overal kunnen blijven lopen. Dit geldt ook voor de BSO.
•
We zorgen dat de koordjes en strikjes bij speelgoed niet langer zijn dan 22 cm. Kapotte
knuffels en speelgoed worden weggegooid of gerepareerd.
•
Buiten wordt gegooid met voorwerpen of ballen, zodat binnen de spullen heel blijven.
Net als rennen en gillen, dat doen we ook buiten.
Vloeren
De vloeren in het hele huis zijn voorzien van een gietvloer die makkelijk schoon te maken is.
Deze is redelijk glad, kinderen dragen daarom sloffen of sokken met antislip of blote voeten
of binnen-schoenen. Om deze reden is de regel: rennen doen we buiten. Bij de Klimop en
Kamperfoelie is er een vloer die splinters kan geven daarom kunnen kinderen kiezen of ze
hun schoenen aanhouden of sloffen of binnen-schoenen aandoen. Groepsleiding kiest zelf
om sloffen, binnen-schoenen of schoenhoesjes te gebruiken. Ouders vragen we om
schoenhoesjes te gebruiken of hun schoenen uit te doen. We drogen de vloer als we zien
dat deze nat is. Ook afval dat op de grond ligt, ruimen we direct op. Dagelijks wordt er waar
nodig gedweild als de kinderen slapen en ’s avonds door de schoonmakers. Bij Klimop en
Kamperfoelie is dit 1x per week, zelf vegen we dagelijks en kan een robotstofzuiger ingezet
worden.
Kasten/Planken
•
We zorgen voor stevige kasten en waar nodig verankeren we deze aan de muur zodat
ze niet om kunnen vallen. Planken hangen stevig aan de muur. Bij Klimop en
Kamperfoelie doen we dit niet, we gaan er van uit dat kinderen snappen dat ze niet in
kasten en planken klimmen.
•
Gereedschap zit in speciaal daarvoor bestemde kisten en houden we achter gesloten
deur (CV-hok).
•
Bij Kamperfoelie staat het scherpe en gevaarlijke gereedschap in een kist onder de
knutseltafel. Onder (evt.) begeleiding en toezicht zal dit gebruikt worden tijdens klus- en
knutsel-activiteiten.
Slaapveiligheid (KDV)
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Onze slaapkamers zijn goed geventileerd door het luchtcirculatie systeem en een raam
dat tijdens slapen open staat, mits de temperatuur dit toelaat. De temperatuur staat
ingesteld op 17 °C
We hebben bedden van goede kwaliteit die voldoen aan de veiligheidsnorm. We
controleren maandelijks op gebreken en zien erop toe dat we de hekjes/deurtjes goed
sluiten als we een kind in bed leggen. We letten erop dat er geen beddengoed tussen
komt. De sluitingen worden maandelijks gecontroleerd of ze goed werken (zie ook
controlerooster in de map op elke groep).
Kinderen ouder dan ca. 2 jaar slapen in het onderste bed, tenzij ze het leuk vinden om
boven te liggen, niet gaan klimmen en met hen afspraken gemaakt kunnen worden.
Vanwege onnodig tillen kijkt de groepsleiding waar en voor wie dit haalbaar is.
De kinderen slapen onder een Koeka-deken. Kinderen tot ca.1,5 jaar slapen in een
slaapzak. Ieder kind heeft de gehele opvang dagen zijn eigen deken of slaapzak, gaat
op 1x per week in de was. De kinderen hebben zoveel mogelijk hun eigen bed met het
oog op gewenning en hygiëne. Bij de Kastanjes gaan de stretchter-slaapzakken 2x per
week in de was of als ze zichtbaar vies zijn.
De kinderen tot 1 jaar (bij de Krokussen) liggen bij elkaar in een aparte slaapkamer, in
de wandelwagen (binnen of buiten), in de Leanders in de groep of in het buitenbed. We
gaan elk half uur even kijken of ze lekker liggen en/of slapen. En we gebruiken
babyfoons om hen te kunnen horen.
Wekelijks worden de Koeka-dekens gewassen. Hoeslakens worden 2x per week
verschoond, bij de Krokussen gebeurt dit dagelijks. Zodra iets vuil is wordt het
natuurlijk eerder verschoond (zie ook schoonmaakrooster in de map op elke groep).
Kinderen mogen zo lang of kort slapen als ze willen (of soms op verzoek van ouders
een bepaalde tijd): ieder kind heeft zijn of haar eigen slaapbehoefte. Kinderen die
wakker zijn halen we uit bed, zodat de anderen door kunnen slapen.
De slaapkamers houden we vrij van speelgoed en spullen, het is geen opslag plaats. En
dan kunnen de schoonmakers erbij om te dweilen.
De koordjes van spenen e.d. worden dusdanig kort gemaakt dat ze niet om de nek
kunnen komen.
Omdat de slaapkamers zich op de groepen bevinden en voorzien zijn van een raampje
in de deur en gebruik van babyfoon, hebben we altijd toezicht en gehoor op de
kinderen.
Alle kinderen slapen in bedden die voorzien zijn van een hekje dat afsluitbaar is.
Bedden die niet meer goed sluiten gebruiken we niet (voorzien van briefje erop) en
laten we repareren of evt vervangen.
Oudere kinderen en bij de Kastanjes slapen of rusten op stretchers.

Wiegedood voorkomen (Krokussen)
https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/slapen/veilig-slapen/wiegendood
•
We leggen een baby altijd op de rug te slapen, tenzij ze zelf kunnen draaien en zelf op
hun buik gaan liggen.
•
We voorkomen dat een baby te warm ligt: de temperatuur voor een slaapkamer
houden we op 16-18 graden. We dekken ze niet te warm toe. We zetten een ventilator of
airco aan waar nodig. Raam staat open in de slaapkamer.
•
We gebruiken geen dekbedjes en dekbedhoezen. We gebruiken slaapzakken (winter en
zomer varianten) en bij koude een deken zodat een kind niet oververhit raakt. In de
zomer alleen dunne slaapzakken of soms alleen rompers met een Koeka-deken of bij
erg warm weer alleen een lakentje.
•
We hebben veilige bedden. We hebben ook 3 Leanders en een wandelwagen voor
kinderen (en ouders) die het prettig vinden om beschut en/of buiten te slapen. We
hebben ook een buitenbed.
•
We gebruiken geen kussen, hoofd- en zijwand beschermers, zeiltjes, koorden of
voorwerpen van zacht plastic in bed.
•
We gebruiken een babyslaapzak of maken het bed kort op, zodat de voetjes tegen het
voeteneinde liggen en het dekentje tot hun schouders komt.
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We leggen een kind nooit vast in bed. Tenzij ouders vragen om en akkoord gaan met
inbakeren. Dit bekijken we per kind en altijd in overleg met ouders. We passen een
goede techniek toe bij inbakeren (zie ook www.inbakeren.nl). We hebben ook speciale
bakerzakken voor wie niet kan inbakeren.
We controleren een kind extra bij koorts en dekken het niet te warm toe. We bakeren
niet in als een kind koorts heeft of als het warmer is dan 23°C.
We controleren elk uur de temperatuur van een kind door aan voeten of hals te voelen.
We roken niet in en om het huis.
We zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat.
We houden voldoende toezicht en gebruiken babyfoons.
Box: Alleen de kinderen die liggen en net kunnen rollen mogen in de box. Zodra ze zich
gaan optrekken leggen we hen niet meer in de box, dan heb je meer ruimte nodig en ga
je op de grond verder oefenen en ontwikkelen. De box wordt alleen gebruikt voor
kinderen, het is geen opslag plaats. We leggen er geen speelgoed in dat als opstap kan
dienen.

Kinderstoelen
•
We hebben op alle groepen kinderstoelen geklemd in de banken bij de tafels, voorzien
van kruisband. We zorgen dat kinderen een been aan weerszijde van de kruisband
hebben.
•
Voor kinderen tot ca. 2 jaar geldt: beweeglijke kinderen en zeker als we alleen op de
groep zijn zetten we vast met een tuigje dat in de kinderstoel is bevestigd. Waar nodig
gebruiken we tevens een stoelverkleiner.
•
In de losse kinderstoelen laten we oudere kinderen -met onze begeleiding- zelf klimmen.
•
Beweeglijke kinderen zitten naast de groepsleiding.
•
De losse kinderstoelen zetten we wat verder van de tafel af zodat kinderen zich niet
afzetten aan de tafel.
Buitenspeelplaats KDV + BSO
•
Onze buitenspeelplaatsen zijn omringd met een hek. We leren kinderen dat het hek
geen klimrek is. Groepsleiding houdt toezicht tijdens het buitenspelen. Vanwege de
grootte van de tuinen lopen we rond, zonder veel met elkaar bezig te zijn. Kinderen
gaan altijd voor! Bij de BSO kunnen de Kamperfoelie kinderen ook even zonder toezicht
spelen of (in overleg) van een afstand door de groepsleiding van KDV. Dit wordt beperkt
tot ongeveer 10 minuten.
•
De poortjes zijn voorzien van een sluiting die met een speciale handgreep geopend
moeten worden. De poortjes zijn altijd gesloten. Dit om te voorkomen dat kinderen
ongemerkt van de speelplaats af kunnen gaan. Ouders leren we om het hek dicht te
doen als ze de tuin in of uit komen. Bij de BSO is de afspraak dat je het vertelt als je de
tuin uit gaat (om iets te pakken of de wc bijvoorbeeld) zij hebben een hek dat ze zelf
open kunnen maken.
•
Vanwege onze babygroep en verticale groepen kiezen wij ervoor geen speeltoestellen
als klimrek, glijbaan, wipveer e.d. te plaatsen in de KDV-tuin.
•
We willen de tuin avontuurlijk maken en zo natuurlijk mogelijk, waar veel in te ontdekken
en spelen is. Er is een hele grote L-vormige zandbak. Deze is 50 cm hoog en voor een
deel omgeven door gras, daarom vertellen we kinderen dat ze juist op die randen
kunnen zitten. Dan vallen ze in elk geval zacht. Ook in de BSO-tuin staat een grote hoge
zandbak op het gras. Er is een gedeelte om te (loop)fietsen, ballen, rennen, springen. Er
zijn geen fietsen met spaken voor kinderen van 0-4 jaar. Er is een boomstam om op te
klimmen. We hebben picknicktafeltjes om even lekker te zitten en een paar grote voor
bij de BSO. Ook zitzakken zijn te gebruiken om even te ‘chillen’.
•
Rennen doen we op het gras: als je valt dan val je zacht.
•
BSO: we hebben boomstammen, kruiptunnel met heuvel en een trampoline, waardoor er
voldoende bewegingsmogelijkheden zijn. Ook is er een nestschommel, waar je alleen of
met twee in kunt. Je mag geduwd worden als je dat wilt. Deze staat vrij in de tuin met
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ruimte eromheen om goed te kunnen schommelen en in het zicht van de groepsleiding.
Daarnaast hebben we nog een klimtoestel waar je op kan als je het zelf kan, want dan
weet je wat je doet. Wel geeft groepsleiding woordelijke begeleiding en aanwijzingen
voor wie dat nodig heeft. Als je gaat klimmen heb je je handen vrij van spullen en heb je
blote voeten of schoenen/laarzen aan. Ook hebben we twee duikelrekken waar allerlei
kunstjes en gymnastische oefeningen op gedaan worden. Dit kan zonder begeleiding.
Kinderen spelen niet onder de schommel en klimrek, we houden deze vrij van
speelgoed/spelmateriaal zodat als iemand valt deze zich niet bezeert. Er ligt een
speciale val dempende mat waar het gras doorheen groeit onder de schommel.
Externe controle op deugdelijkheid en gebreken vindt jaarlijks plaats. Groepsleiding
controleert maandelijks op zichtbare schade/gebreken. Tevens is er ruimte voor
fietsen, voetballen, skateboarden, stoepkrijten, skelteren etc. Dit mag op de
parkeerplaats, maar dan uit de buurt van de auto's. We hebben daarvoor 2 speciale
verkeerspoppetjes. Daar mag je niet voorbij. Of voor wie de uitdaging zoekt: op het
gras en van de heuvel is ook een optie.
Bij de BSO is er naast de bloementuin ook een flinke moestuin, waar de kinderen zelf
aan mee kunnen werken: zaaien, ruiken, voelen en oogsten. In het KDV-gedeelte is ook
moes/planten/bloemen/ kruidentuin. Voor deze leeftijd zullen we met kleine plantjes
werken i.p.v. binnen voorzaaien zodat ze zelf mee kunnen planten en zien wat er groeit.
Bij externe wateractiviteiten kunnen alleen kinderen met een zwemdiploma meedoen of
met een zwemvest aan.
We controleren de tuin maandelijks op gladde en gevaarlijke plekken en herstellen dit
waar nodig. Bij ijsvorming zullen we strooien, maar sneeuw en bladeren zijn veel te leuk
om mee te spelen! We ruimen kleine voorwerpen op als we deze zien.
Fietsen voor ouders, personeel en eventueel kinderen die op de fiets komen worden in
het fietsenrek naast de stal gezet (zie ook onze Huisregels).
Op het terras in de KDV-tuin wordt gefietst omdat we merken dat op het gras te
moeilijk is. De kinderen leren goed uit te kijken voor elkaar en dit stimuleert hun
behendigheid. Rennen (vooral KDV) doen we op het gras, de tegels zijn nogal glad.
Tegels van de parkeerplaats en gangetje zijn stroef. Graag willen we nog een
(verkeers)parcours maken in het gras van de KDV-tuin, zodat de kinderen wat meer
ruimte hebben om te fietsen

Zwembad buiten (KDV en BSO)
We houden permanent toezicht bij de zwembadjes. We spreken per keer af wie er toezicht
houdt. Na gebruik legen we de badjes, maken we ze schoon en ruimen ze op. Het zwembad
voor de BSO is te groot om elke dag te legen en op te ruimen. Hiervoor gebruiken we
speciale schoonhoudt tabletten en filtersysteem. Ook hier geldt dat er toezicht is en alleen
kinderen met zwemdiploma mogen in het grote bad zonder zwembandjes/ zwemvest.
BSO en gereedschap
We laten alle kinderen onder begeleiding met scherp of heet gereedschap werken. We
willen kinderen vroeg aanleren hoe je gereedschap gebruikt. We laten kinderen in kleine
groepjes werken. We leren kinderen goed omgaan met gereedschap en dat je niet speelt
met gereedschap. We leggen uit hoe gereedschap gebruikt dient te worden. Gereedschap
wordt bewaard onder de knutseltafel bij Kamperfoelie.
Buitenbergruimte/Schuur
• Gereedschap KDV wordt bewaard in het CV-hok boven in het hoofdgebouw. Het cvhok zit op slot. We letten er op dat de sleutel op het haakje hangt.
• Kinderen kunnen zich bezeren aan het speelgoed en spelmaterieel, maar we leren
hen om op te letten en niet met z'n allen tegelijk naar binnen te gaan. Ze vinden het
erg leuk om zelf te pakken en mee te helpen met opruimen. Kinderen komen onder
begeleiding in de schuur. Bij de BSO tuin staan 2 kisten met spelmateriaal, daar
kunnen ze zelf spullen uit pakken.
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Het grove/scherpe tuingereedschap leggen we op de bovenste plank. Net als andere
zware of gevaarlijke dingen.
De schuur is altijd gesloten. Bij het op slot doen letten we er op dat iedereen uit de
schuur is.

Uitstapjes
•
Met onze geweldige tuin zullen er niet veel uitstapjes gemaakt worden. Overigens gaan
kinderen al genoeg op stap met ouders, grootouders, familie en vrienden. Naar ons idee
hebben ze behoefte aan een prettige, veilige en bekende omgeving. Mochten we wel
een keer een uitstapje hebben dan zullen we fiets- en autostoeltjes gebruiken.
•
Voor BSO geldt dat we meestal in vakanties een uitstapje maken. Ook daar gebruiken
we autostoeltjes/ zitjes. Het is mogelijk dat we ouders vragen om te assisteren bij een
uitstapje.
•
Bij elk uitstapje zullen we de veiligheids- en verkeersregels hanteren en het goede
voorbeeld geven.
Ophalen van school
Auto's die gebruikt worden zijn de twee personenbussen en een limousine van KinderKade.
We onderhouden de auto’s zodat de kinderen veilig vervoerd kunnen worden. Kinderen
zitten tijdens het vervoer op autostoeltjes of verhogers en met gordel om.
https://www.anwb.nl/auto/themas/kinderen-in-de-auto/kinderzitje-de-regels
https://www.veiligheid.nl/
Wij wachten op het kleuter schoolplein in kleding voorzien van ons logo. De oudere jaars
weten dit ook en vertellen we telkens na de zomervakantie. We nemen een tablet mee (daar
kunnen we evt ook mee bellen) met de namen van de kinderen die met ons meegaan en
daarop kunnen aanvinken. We nemen ook onze eigen mobiele telefoon mee. De
groepsleiding zelf gaat de kinderen halen, dit betekent dat er op verschillende tijdstippen
even van de BKR-regeling afgeweken wordt, zie hiervoor het BSO Beleidsplan.
Jozefschool Muiden
De kinderen worden om 14.15 uur opgehaald. We lopen vervolgens naar KinderKade via het
Ravelijnspad, steken over naar het Vestingplein/snackbar om vervolgens naar de
Noordpolderweg te gaan. Dit is zo’n 20 minuten lopen. Kinderen lopen in een rijtje en zodra
er een auto aankomt gaat iedereen als een standbeeld stil staan langs de kant in het gras.
Sommige kinderen vanaf 7 jaar mogen fietsen (ouders geven toestemming d.m.v. formulier)
dit zal zijn vanaf de brug, het begin van de Noordpolderweg zodat wij de kinderen kunnen
zien.
PC Hooftschool Muiden
De kinderen worden om 14.15 u met de bus opgehaald. Daarna rijden we door naar de
Jozefschool. We wachten op het Ravelijnspad om daar de Klavers op te halen, zij zijn de
jongste BSO groep en in het begin wel fijn om met de bus naar KinderKade te kunnen.
Vinkebaan Muiderberg
De kinderen worden om 14.15 u met de bus wordt opgehaald. Daarna rijden we door naar de
Jozefschool om de Klavers (en eventueel nog andere kinderen als we met 2 bussen zijn) op
te halen.
Oranje Nassauschool Muiderberg
De kinderen worden om 15.15 u opgehaald met de bus, afhankelijk van de hoeveelheid
kinderen zal dit met 1 of 2 bussen zijn.
Deuren en ramen
Alle deuren, behalve de wc-deurtjes boven, in het hoofdgebouw zijn voorzien van
veiligheidstrips, zodat er geen vingers tussen komen en de groepsdeuren zijn voorzien van
een dranger waardoor ze rustig dichtgaan. Tevens hebben sommige deuren een deurklem
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onderaan zodat we de deur vast kunnen zetten indien nodig. Alle deuren en ramen zijn
voorzien van veiligheidsglas, behalve bij Klimop en Kamperfoelie. Bij Kastanjes en Klavers
zitten Velux dakramen die voorzien zijn van een schuifje voor een veilige stand als je ze
niet helemaal open wilt. Gooien met een bal en rennen doen we buiten om te voorkomen dat
ruiten stuk gaan. De groepsdeuren naar de tuin zijn voorzien van hordeuren om insecten
buiten te houden.
Bij Klimop en Kamperfoelie is een dranger op de voordeur geplaatst zodat deze weer dicht
gaat ivm warmte verlies in de winter.
Trap
•
De trap in de centrale hal is bedoeld voor de Kastanjes (3+) en Klavers (4 jaar) die zich
op de eerste verdieping bevinden. Boven en onderaan is een hekje geplaatst.
Groepsleiding ziet er op toe dat dit steeds gesloten wordt als je er doorheen bent
gegaan. Iedereen die ziet dat het per ongeluk open staat doet het even dicht.
•
De trap zit tussen muren in geplaatst waardoor van de leuning glijden niet lukt. We
hebben de afspraak dat er niet gerend en gespeeld wordt op de trap. De trap heeft
gesloten treden.
•
We lopen rustig in een rijtje naar boven (linkerkant) of naar beneden (rechterkant.
Leuning is op hoogte gemaakt.
•
De balustrade aan de bovenzijde heeft verticale spijlen en de afspraak is dat je er niet
opklimt. We zorgen dat er geen opstapmogelijkheden bij zijn.
•
We houden de trap vrij van afval/speelgoed/spullen. Dit om te voorkomen dat iemand
uitglijdt en omdat de trap tevens vluchtroute is voor iedereen die boven is.
•
Kinderen van het KDV die even mee naar boven mogen, gaan onder begeleiding de trap
op en af. Ook ouders letten hierop als ze broer of zus gaan ophalen of brengen bij de
Kastanjes of Klavers.
Centrale keuken hoofdgebouw
•
Als kinderen in de keuken komen zijn ze onder begeleiding. We vinden het wel
belangrijk dat ze weten wat er in een keuken gebeurt en wat de gevaren kunnen zijn.
•
De keuken wordt gebruikt om koffie en thee te zetten, fruit en brood klaar te zetten en
de lunch warm te maken. De kinderen vinden het erg leuk om mee te helpen met de
karren klaar maken. Ook kan er wat gekookt/gebakken worden met de kinderen. Dit
alles gebeurt altijd onder begeleiding.
•
De waterkoker staat zover mogelijk op het aanrecht. We letten op dat kinderen uit de
buurt blijven als we water koken. De koffiemachine staat weggewerkt in een kastje. De
radio en telefoon staan ook op het aanrecht. Alle snoeren zijn vastgezet zodat er niet
aan getrokken kan worden.
•
Om te voorkomen dat een kind zomaar of ongezien een deur of lade opentrekt hebben
de kastdeuren en laden een veiligheidssluiting daar waar kinderen erbij kunnen.
•
Vuilnisbakken staan in de keuken, waar onze huishoudelijk medewerkster Yvonne zicht
op heeft. De vuilniszakken en overige plastic zakken liggen in het washok. Scherpe
messen leggen we in een la met veiligheidssluiting. Vaatwasser sluiten we standaard
helemaal maar is makkelijk open te krijgen. Messen laten we daarom niet in de
vaatwasser staan maar op het aanrecht. Scherpe messen zetten we met de punt naar
beneden in het bestekbakje.
•
Vuilniszakken en plastic zakjes in de groepen liggen hoog opgeborgen in bovenkastje
of in het keukenkastje met veiligheidssluiting.
•
De oven heeft een ovenruitbeschermer. We hebben geen lucifers en/of aanstekers in
huis. Medewerkers met aanstekers/lucifers bergen deze veilig op waar kinderen er niet
bij kunnen.
•
De pannenstelen laten we naar achter wijzen als we deze met de kinderen gebruiken
en we gebruiken zoveel mogelijk de achterste pitten.
•
We zien er op toe dat er niet gespeeld en gerend wordt in de keuken en de centrale hal.
Ook de keukenkraan heeft een temperatuurbegrenzer.

6

•

Thee zetten we in de keuken en gaat in een thermoskan mee naar de groep. We
drinken thee aan tafel en leren onszelf en ouders aan om kopjes in het midden van de
tafel te zetten waar kinderen er niet makkelijk bij kunnen of op het aanrecht. We
drinken geen thee als kinderen op schoot zitten. Thee maken we lauw door er koud
water bij te doen.

Keuken Kastanjes en Klavers
•
Boven in het hoofdgebouw is een aparte keuken. Ook hier is de afspraak dat er niet
gerend en gespeeld wordt in de keuken. Scherpe messen liggen boven in de kast. De
besteklade en gootsteenkastje heeft een veiligheidssluiting. Koken en bakken gebeurt
onder begeleiding of toezicht.
•
Helaas heeft de afzuiger geen slang naar buiten. Om te voorkomen dat het brandalarm
(melder hangt vlakbij de kookplaat) steeds afgaat zetten we zo veel mogelijk het raam
open in de keuken als we gaan koken/bakken.
•
Thee zetten we per kopje in de keuken en wordt lauw gemaakt met koud water. We
drinken thee aan tafel en leren onszelf en ouders aan om kopjes in het midden van de
tafel te zetten waar kinderen er niet makkelijk bij kunnen. We drinken geen thee als
kinderen op schoot zitten. Thee voor de kinderen blijft in een kan op het aanrecht om
af te koelen voordat we het op tafel zetten.
•
We hebben geen lucifers en/of aanstekers in huis. Medewerkers met
aanstekers/lucifers bergen deze veilig op waar kinderen er niet bij kunnen.
•
De warme maaltijd wordt in de oven warm gemaakt en serveren we zelf uit. Meehelpen
tafeldekken vinden veel kinderen leuk.
Keuken Klimop en Kamperfoelie
•
Bevindt zich in de open ruimte van Klimop. Scherpe messen leggen we hoog weg,
scharen liggen wel in de la zodat de Klimop kinderen er om kunnen vragen om te
pakken (dan weten we wie er een schaar gebruikt). Bij de Kamperfoelie staan de
scharen in de knutselhoek.
•
Warm eten wordt in de centrale keuken in het hoofdgebouw gemaakt en halen we daar
op. We serveren de borden zelf uit ivm de rust en we wachten per tafel met eten totdat
iedereen heeft. Bestek kunnen ze zelf pakken of meehelpen tijdens tafeldekken.
•
We leren kinderen dat ze hun servies in de afwasmachine kunnen zetten. Borden
schrapen ze zelf leeg in de vuilnisbak die in de keuken staat.
•
Bij een bak en/of kook activiteit leren we de kinderen hoe ze de kookplaat en oven
kunnen gebruiken en alert worden op hitte.
•
We hebben geen lucifers en/of aanstekers in huis. Medewerkers met
aanstekers/lucifers bergen deze veilig op waar kinderen er niet bij kunnen.
WC en Commode
•
We hebben wc's en wastafels op kinderhoogte gemaakt, zodat ze zelf naar de wc leren
gaan en makkelijk hun handen kunnen wassen. We maken geen gebruik van wc-blokjes.
Voor de jongsten hebben we een grote aankleedtafel waar ze uitsluitend onder
begeleiding met een trapje op en af gaan. We leren hen dat ze met hun gezicht naar de
commode eraf gaan. Zoals je erop gaat, ga je er ook af. Het trapje schuiven we in na
gebruik. We blijven altijd bij het kind dat op de commode ligt. We leren de kinderen dat
ze geen speelgoed/knuffels meenemen naar de wc. De commode bij de Krokussen
heeft geen trapje.
•
Zware spullen legen we onderin het kastje. De benodigde spullen voor verschoningen
liggen klaar in en bij de aankleedtafel. De aankleedtafel is aan de muur bevestigd zodat
deze niet om kan vallen.
•
Bij de Kastanjes is een commode die niet aan de muur is bevestigd en heeft een los,
verrijdbaar trapje. We leren de kinderen rustig naar boven en beneden te lopen zodat
ze niet gaan vallen.
•
De Kastanjes en Klavers hebben boven drie wc's met deuren en tussenwandjes, deuren
staan veelal open zodat we zicht houden op wie er hulp nodig heeft.
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•

•

De Klimop en Kamperfoelie hebben 2 wc’s in hun eigen ruimte, deze leeftijd heeft graag
de deur dicht. Mocht een kind zich opsluiten/deur niet van het slot krijgen dan hebben
we een sleutel om van buitenaf open te kunnen maken.
De mindervaliden toilet bevindt zich in de hal. Dit is de volwassenen wc. Het afvalbakje
en de wc-borstel staan op de verhoging zodat kinderen er niet bij kunnen. Dit is de
enige wc met een wc-blokje, maar omdat daar geen kinderen zonder begeleiding
komen achten we dit geen groot risico.

Kranen
•
Alle kranen in huis zijn voorzien van een warmtebegrenzer, met uitzondering van het
washok en de keukenkraan bij Klimop en Kamperfoelie.
Roken/Medicijnen/Gif
•
Het gehele huis en omgeving is rookvrij!
•
Medewerkers zorgen dat hun tassen/ jassen met rookwaar en/of medicijnen buiten
bereik van kinderen opgeborgen worden. Dit kan naar eigen keuze in de afgesloten
trap onder de kast, in het CV-hok of op kantoor. Bij Kamperfoelie is de kast onder de
hooizolder de plek voor je jas; tas kan in de witte buffetkast als je die niet bij je jas wilt
laten.
•
Je mag na overleg !! met je directe collega’s even roken en dat doe je op ‘onze’
parkeerplaats achter de Klimop en Kamperfoelie. Peuken direct in de vuilnisbak in het
washok gooien na natgemaakt te zijn (deur op slot doen).
•
Bij vergiftiging van welke aard dan ook, bellen we direct 112
Kantoor
•
Op kantoor bevindt zich gevoelige informatie, computers en printer. Kinderen mogen
niet in het kantoor komen, tenzij Marit (of iemand anders) aanwezig is.
•
Scherpe en gevaarlijke kantoorartikelen gaan achter in een lade. Snoeren van
computer, printer en telefoon zullen vast gezet worden mocht dit nodig zijn. De
afvalbak wordt dagelijks geleegd. Printerinkt wordt hoog opgeborgen.
•
Medewerkers die hun tas in het kantoor willen opbergen, zetten deze in de schuine
opbergwand.
•
Bij vergiftiging van welke aard dan ook, bellen we direct 112
CV/Technische ruimte
Vanwege het feit dat hier de voorraad staat – ook van alle schoonmaakspullen en
gereedschap! – is de deur van de CV-ruimte altijd op slot en wordt direct gesloten als je er
in bent geweest. Sleutel hangt op het haakje aan de deurpost. Kinderen hebben hier geen
toegang, ook niet onder begeleiding. Jassen en tassen van personeel worden hier
opgehangen.
Washok
•
We gebruiken geen muizengif en hebben geen muizen in huis. Wij verwachten deze ook
niet omdat er op het erf poezen rondlopen. De deur is altijd op slot, sleutel hangt aan
het haakje op de deurpost.
•
De giftige stoffen en wasmiddelen staan hoog op de plank.
•
Is tevens voorraad van allerlei huishoudelijk en schoonmaak materiaal.
•
Bij vergiftiging van welke aard dan ook, bellen we direct 112
Eten en drinken
We zien onze maaltijden ook als een activiteit en nemen er de tijd voor. We bekijken per
leeftijd welk eten geschikt is en starten niet te vroeg met hard eten. We laten de kinderen
rustig eten en drinken. We zitten altijd aan tafel als we eten.
Wij drinken thee uit kopjes met goede oren. Kinderen drinken uit plastic bekers of duralex
glaasjes. Thee zit in thermoskannen. We drinken geen thee als kinderen op schoot zitten.
Thee voor de kinderen maken we lauw.
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Fruitstukjes gaan rond op een bord of in je beker (bij KDV soms wat hygiënischer), warm
eten gaat op een eigen bord of schaaltje en brood smeren de kinderen vanaf ca. 2 jaar zelf.
We laten de kinderen kennismaken met allerlei verschillend broodbeleg en rauwkost. We
vinden het belangrijk dat je eerst proeft voordat je zegt dat je het niet lekker vind.
Calamiteitenplan
•
Er is een calamiteiten/ontruimingsplan opgesteld. Daarin staat beschreven hoe wij
moeten handelen in noodsituaties. We oefenen dit plan één keer per jaar om goed
voorbereid te zijn.
•
De goedgekeurde blusapparatuur wordt 2-jaarlijks gecontroleerd door een daartoe
bevoegde instantie.
•
De brandmeldinstallatie wordt maandelijks gecontroleerd door Marit, die daarvoor een
cursus heeft gevolgd.
EHBO
•
Er is een EHBO-doos in het washok, in de keuken bij Kastanjes en Klavers en bij de
wastafels bij Klimop. Een EHBO-wijzer, brandwonden-wijzer en gif-wijzer is aanwezig.
•
Per mei/juni 2020 gaat iedereen op studiedag voor een diploma EHBO en BHV .
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