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Eerste hulp
•
•

In de onmiddellijke nabijheid van de telefoon ligt het algemeen alarmnummer
112 en het calamiteitenplan.
Bij (vermoeden) van vergiftiging bellen wij direct 112

Slapen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hebben de kinderen of de ouders een voorkeur voor een bepaalde slaaphouding,
dan wordt er altijd een slaaphoudingformulier door de ouders getekend. Ook
indien kinderen ingebakerd worden, is dit het geval.
volg de tips op om wiegendood te voorkomen.
pas een goede techniek toe bij het inbakeren. En weet wanneer er niet
ingebakerd mag worden zodat het kind niet oververhit raakt.
controleer de temperatuur van een kind door aan de voeten of de hals te voelen.
controleer een kind extra bij koorts en dek het dan niet te warm toe.
maak het bedje kort op zodat de voeten tegen het voeteneind liggen.
zorg dat kinderen in een bed slapen en niet in een kinderwagen of box.
In de winter slapen kinderen in een slaapzak, onder een deken.
Kinderen worden zo laag mogelijk ingestopt.
Het dekentje wordt altijd onder de matras gestopt, om te voorkomen dat
kinderen stikken in een losliggende deken.
In de zomer wordt het gebruik van beddengoed beperkt.
Controleer alle sluitingen goed nadat het kind in bed is gelegd.
Sluit het spijlenhek goed er zorg dat er geen beddengoed tussen komt te zitten.
Kinderen hebben in bed niets anders dan een speen (zonder koord/touwtje!) en
een knuffel.
Laat kinderen geen wijde pyjama’s dragen.
Haal kinderen die wakker zijn uit bed.
Controleer een kind extra bij koorts en dek het dan niet te warm toe
controleer de temperatuur van een kind door aan de voeten of de hals te voelen
kinderen slapen in hun eigen bed en niet in een kinderwagen
Controleer regelmatig of de bevestigingspunten voor de bed bodem nog stevig en
stabiel zijn.
Laat geen speelgoed en knuffels in bed liggen die als opstapje gebruikt kunnen
worden.
controleer regelmatig of de sluiting van een dakje of spijlenhek nog in goede staat
is. Als dit niet meer zo is, dan mag het bed niet meer gebruikt worden. Zorg
ervoor dat alle medewerkers dan weten dat dit het geval is.
gebruik de slaapkamer om te slapen en niet als opslagruimte.
controleer de vloer regelmatig (bijvoorbeeld 2 keer per dag) op speelgoed en
andere voorwerpen.
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•
•
•
•
•

Laat kinderen tot ongeveer 1,5 jaar in een bed met een opstaande rand van
minimaal 60 cm vanaf de bed bodem slapen.
Laat kinderen tussen 1,5 jaar en 2,5 jaar in een bed slapen met een opstaande
rand of een dakje.
Laat oudere kinderen boven 2,5 jaar op een laag bedje slapen of rusten op een
stretcher op de groep.
Kinderen worden altijd door een pm-ers naar bed gebracht en (onder
begeleiding) eruit gehaald.
Zodra kinderen in de slaapkamers zijn is er altijd een babyfoon aan.

Spenen
• Spenen zullen dagelijks worden uitgekookt.
• Voor het uitkoken worden ze altijd gecontroleerd op slijtage en scheurtjes.
• Spenen worden minimaal 1 keer in de 3 maanden vervangen
• controleer regelmatig of spenen nog heel zijn (zonder scheurtjes en andere
beschadigingen).
•
Spelen en speelmateriaal
• Speelgoed zal regelmatig gecontroleerd worden of het nog heel is, op breuken en
scherpe randen. Indien dit aangetroffen wordt, wordt het speelgoed direct
weggegooid.
• Bij aanschaf van nieuw speelgoed wordt gelet op gevaarlijke onderdelen, giftige
stoffen en splinters die gemakkelijk losgepeuterd kunnen worden.
• Speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,2 cm mag niet bereikbaar zijn voor
kinderen onder de 3 jaar.
• Kleine onderdelen die stikkings gevaar vormen en kapot speelgoed worden
direct verwijderd.
• Berg het speelgoed met kleine onderdelen op in een afgesloten kast/doos.
• Zorg dat kleine kinderen gescheiden van de grotere kinderen spelen.
• De kleinere kinderen kunnen in de grondbox spelen, de groten kunnen
bijvoorbeeld aan de tafel spelen. Als groot en klein samenspelen, dan met
speelgoed van de kleintjes of speel zelf mee.
• Maak als pedagogisch medewerker de afspraak met de kinderen dat zij uitkijken
met het spelen in de buurt van ruiten.
• Haal speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen uit de box.
• Zet oudere kinderen die uit de box kunnen klimmen niet meer in de hoge box,
maar eventueel in de lage grondbox.
• Laat grotere kinderen hun speelgoed na gebruik goed opruimen.
• Speelgoed waar splinters op zitten worden geschuurd.
• bewaar gereedschap voor BSO in een afgesloten gereedschapskist.
•
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Stroom voorzieningen
• Elektrische apparaten worden op een onbereikbare plaats voor kinderen
geplaatst.
• Op geaarde wandcontactdozen zijn afschermkapjes aangebracht. Regelmatig
zullen deze worden nagekeken of ze er nog opzitten.
• Loshangende snoeren worden voorkomen.
• Alle stopcontacten op kinderhoogte zijn voorzien van stopcontact beveiliging.
Controleer regelmatig of deze aan vervanging toe zijn.
Het gebruik van meubilair
• Scherpe hoeken e.d. worden op het kinderdagverblijf afgeschermd.
• Meubilair dient regelmatig (dagelijks) te worden gecontroleerd op splinters.
• Bewegelijke kinderen zitten vast met een tuigje als ze aan tafel zitten. Deze zitten
altijd naast de leidsters.
• Zorg dat er een stevige kruisband in de kinderstoel zit en dat het kind met een
been aan weerskanten van de kruisband in de stoel zit.
• Kinderen worden begeleidt bij het inklimmen en uitklimmen van stoelen.
• Zet de kinderstoel ver van de tafel af.
• Zet de kinderstoel eventueel met een haak vast aan de tafel
Gebruik van de commode
• Kinderen mogen nooit alleen op de commode zitten.
• De pedagogisch medewerker lopen nooit en te nimmer weg bij de kinderen.
Voordat kinderen op de commode gezet worden, worden de spullen eerst
klaargezet.
• Kinderen mogen nooit alleen gebruik maken van de trap van de commode, alleen
onder begeleiding.
• Voordat de commode versteld wordt, dient eerst te worden gekeken of kinderen
geen gevaar lopen. Als kinderen in de buurt spelen, dienen zij hier weggehaald te
worden.
• Begeleid het kind bij het naar boven en beneden klimmen op de trap. Kinderen
worden geleerd om op de billen naar beneden te klimmen. Kinderen mogen dit
nooit alleen doen.
• Na het gebruik van het trapje, dient deze weer in geschoven te worden en de deur
te sluiten.
• Berg een los trapje op of klap het in als dat mogelijk is
•
Ramen
• Plaats geen opstapjes bij het raam, zodat kinderen niet makkelijk uit het raam
kunnen klimmen.
• Bij geopende ramen maak je altijd gebruik van een raambeveiliger of kierstand.
Deuren en traphekje
• Deuren van kasten dienen altijd afgesloten te worden.
• Deuren zijn voorzien van vingerstrips/haakjes
• Er zal regelmatig (dagelijks) worden gecontroleerd of de veiligheidstrips van de
deuren nog in goede staat zijn en goed vastzitten.
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•

De deur van de sanitaire ruimte dient altijd gesloten te worden.
Kinderen mogen nooit over hekken klimmen. Valt de bal bijv. buiten de
omheining, dan leren wij kinderen dit aan de pedagogisch medewerkers te
vragen.

Keuken
• Messen worden veilig opgeborgen in een kast op een hoogte van minimaal 150
cm.
• Er zijn geen lucifers en aanstekers aanwezig in de keuken.
• Kinderen mogen alleen onder toezicht in de keuken.
• De waterkoker is zo geplaatst dat de kinderen er niet bij kunnen.
• Tijdens het koken worden de achterste pitten zoveel mogelijk gebruikt.
• Tijdens het koken moeten de pannenstelen naar achteren wijzen.
• Doe de keukendeur altijd dicht en op slot met de hoge klink
• Doe de keukenlades altijd dicht na gebruik en controleer regelmatig of het
kinderslot nog goed functioneert
• Sluit de vaatwasser goed af.
• Berg plasticzakken op in een kastje met slot
Sanitaire ruimten
• In het kindertoilet is er alleen een koud waterkraan aanwezig, zodat kinderen
zich niet kunnen verbranden.
Buitenruimte
• Er is altijd een pedagogisch medewerker buiten aanwezig bij de kinderen;
kinderen gaan onder begeleiding naar buiten toe.
• Op en rondom de tuin staan geen giftige planten, struiken en prikkelbosjes;
• Defecten aan het buitenspelmateriaal dienen direct te worden gemeld aan de
directrice, welke ervoor zorgt dat het gerepareerd wordt;
• zwembadje is niet aanwezig.
• Na het spelen in de zandbak, wordt deze afgedekt om te voorkomen dat dieren
erbij kunnen komen;
• De buitenspeelruimte zal 2 keer per jaar worden gecontroleerd op oneffenheden,
mos- en gladde plekken.
• Er is een plastic speelhuisje en daar mag niet op geklommen worden of door de
ramen heen worden gekropen.
Buitenspelen
• Er mag niet met speelmateriaal zoals fietsen en skelters in de buurt van het
speelhuis worden gespeeld.
• Meubilair regelmatig inspecteren, speelgoed en speeltoestellen regelmatig op
slijtage; bv. gladde handvatten en treden; losgeraakte scharnieren, bouten en
tegels; en op splinters.
• De pedagogisch medewerker let er op dat de kinderen niet drinken van het water
dat bedoeld is voor een activiteit.
• In de tuin staan geen giftige of allergeenarme planten of planten die stuifmeel
verspreiden.
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Er worden regels opgesteld voor het buitenspelen, fietsen, rijden op de auto’s en
(voet)ballen.
Bij hoge temperaturen wordt extra drinken aangeboden
Ga niet de speelplaats af.
oudere kinderen spelen niet op het speelgedeelte voor jonge kinderen en
andersom.

•
Algemene leefregels
• Er mag niet worden gerend in het gebouw. Kinderen mogen ook niet van buiten
naar binnen rennen.
• Speelgoed wordt direct opgeruimd na het spelen
• Kinderen mogen niet gooien met speelgoed of voorwerpen.
• Kinderen die zichzelf regelmatig stoten of tegen kinderen botsen moeten in de
gaten gehouden worden of ze misschien motorische of visuele problemen
hebben.
• Giftige stoffen worden hoog (achter slot) opgeborgen zodat kinderen er niet bij
kunnen.
• Afval wordt direct verwijderd.
• Verwijder kleine voorwerpen die kinderen in hun mond, neus of oren kunnen
stoppen.
• controleer regelmatig op kleine voorwerpen.
•
• Het is verboden om gebruik te maken van lucifers/ aanstekers.
• Hete dranken mogen alleen in een thermosbeker of in theekopjes met goede
oortjes aan tafel genuttigd worden, ver van de kinderen.
• Maak geen thee klaar in de buurt van de kinderen
• Hete dranken mogen nooit zonder toezicht ergens anders gelaten worden, en
zitten altijd in thermosbekers of in theekopjes met goede oortjes.
• Drink geen thee als kinderen op schoot zitten.
• Als kinderen thee drinken, let er dan op dat dit altijd aan tafel gebeurt, dat de
thee niet heet mag zijn en dat de kinderen hun thee rustig drinken.
• Wij gebruiken geen tafellopers of placemats
• Sluit de ruimte waar de afvalbak staat af met sleutel.
•
Regels ouders/kinderen:
•

Begin pas op straat met fietsen en niet op de speelplaats.

Afspraken pedagogisch medewerkers.
• Er wordt altijd toezicht gehouden op de kinderen tijdens het buiten spelen
• De deur van de bergruimte wordt altijd op slot gedraaid
• Kinderen mogen nooit in de bergruimte binnen of buiten.
• Washok zit in een ander verblijf.
• Controleer regelmatig de vloerbedekking of het vloermateriaal nog stroef genoeg
is.
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Natte vloeroppervlakten worden direct droog gemaakt.
Voordat kinderen naar buiten gaan doet een leidster een veiligheidsronde in de
tuin. De leidster controleert de tuin op afval, uitwerpselen van dieren en giftige/
gevaarlijke spullen (vb. sigarettenpeuken, glas en zwerfvuil)
Koorden aan kleding zijn niet toegestaan ook niet tijdens het buitenspelen aan
bijvoorbeeld een jas.
Attendeer ouders op de gevaren van het dragen van sieraden.
Laat een kind bij voorkeur geen sieraden dragen (zie formulier “Verklaring
dragen van sieraden”. )
Kinderen worden nooit onbeheerd achtergelaten;
Kinderen mogen niet onbeheerd van de speelplaats af.
Oudere kinderen spelen niet op het speelgedeelte dat bedoeld is voor jonge
kinderen.
Het is verboden voor kinderen om met speelgoed op het speeltoestel te spelen;
Losse speelmateriaal rond het speeltoestel moet direct worden opgeruimd;
Alle speelmaterialen waar kinderen mee gespeeld hebben worden opgeruimd
voor het einde van de dag;
Het is verboden te roken in en om het kinderdagverblijf
Op de buitenspeelplaats worden geen voor kinderen schadelijke
bestrijdingsmiddelen gebruikt. Mocht het toch nodig zijn om deze te gebruiken
dan zal dit nooit in het bijzijn van de kinderen gebeuren, maar na
sluitingstingstijd of tijdens feestdagen.
Kinderen mogen binnen niet rennen.
Geef medewerkers een instructie over het veilig vervoeren van kinderen.
geef het goede voorbeeld aan kinderen. Denk bijvoorbeeld bij het oversteken aan
de verkeersregels.
gebruik een autostoeltje of fietsstoeltje als je met een jong kind op pad gaat.
weet wat je moet doen als een kind wordt vermist (protocol vermist kind.
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