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         Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kids2Ellens locatie Reviusstraat. 

Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie weken. Met als 

doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijk werk – speel en leefomgeving te 

bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan 

met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2018. Om tot dit beleidsplan te komen zijn 

aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal stond hierin of de 

huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel en leefomgeving.  

 

Kids2Ellens, Ellen Jansen, is eindverantwoordelijk voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, 

samen met de medewerkers van Kids2Ellens. 

Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken 

voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel 

van een thema, over veiligheid en gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te 

blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen 

maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, 

zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dn niet 

moet worden aangescherpt en of aangepast. 
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   Missie, visie en doel 

Missie 

 

Kids2Ellens vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door: 

- Kinderen af te schermen van grote risico’s 

- Kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s 

- Kinderen uit te dagen en e prikkelen in hun ontwikkeling 

-  

Visie 

 

Kids2Ellens staat voor voor  - tussen en naschoolse opvang waar gewerkt wordt vanuit passie en 

vanuit waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van 

kinderen. Het blijven uitdagen van een kinderen en het leren omgaan me verschillende soorten 

situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving 

vormt de basis van dit alles. 

 

Doel 

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van 

Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen.  

De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn: 

- Het bewustzijn van mogelijke risico’s 

- Het voeren van een goed beleid op grote risico’s 

- Het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen. 

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen 

spelen en zicht optimaal kunnen ontwikkelen. 
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              Grote risico’s  

 

In dit hoofdstuk benoemen we, Kids2Ellens, de grote risico’s ten aanzien van veiligheid en 

gezondheid. Grote risico’s heeft dagelijks ons aandacht en wordt duidelijk besproken met de 

kinderen die bij ons op de voor en naschoolse opvang zitten. Kids2Ellens heeft een Risico-

inventarisatie (RIE) die zowel op locatie ligt en op onze website staat (www.kids2ellens.nl). 

De risico’s worden onderverdeeld in : 

- Fysieke veiligheid 

- Sociale veiligheid 

- Gezondheid 

 

 Onder Fysieke veiligheid wordt verstaan: 

- Vallen van hoogte/struikelen/ bezeren 

- Verstikking 

- Vergiftiging 

- Verbranding 

- Verdrinking 

 

Onder Sociale veiligheid wordt verstaan: 

- Grensoverschrijdend gedrag 

- Kindermishandeling 

- Vermissing 

 

Onder Gezondheid wordt verstaan; 

Meest voorkomende infecties zijn: 

- Gastro enteritis (diarree door onhygiënisch werken bij een kind die verschoont dient te 

worden = kruisbesmetting) 

- Voedselinfectie of voedsel vergiftiging 

- Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard) 

- Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus) 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen leiden tot 

ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s onderverdeeld in 

drie categorieën: fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we de 

belangrijkste risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die zijn of worden genomen 

om he risico tot het minimum te beperken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kids2ellens.nl/
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Fysieke veiligheid  
 

Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s: 

- Vallen van hoogte 

ENTREE 

Scenario Actie/toelichting Verantwoordelijke Datum gereed 

Kind valt 

doordat het niet 

bij de 

trapleuning kan  

Huisregel is dat 

kinderen niet bij de 

trap mogen komen 

zonder begeleiding 

Pedagogisch 

medewerker  

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Kinderen mogen niet bij de trap spelen, en zeker niet zonder begeleiding 

bij de trap. We leren de kinderen om met een hand de trapleuning vast te houden. (herhalen 

dit iedere keer als wij gebruik van de trap maken) 
  

Kind valt 

doordat de 

trapleuning niet 

goed vastzit 

Trapleuning vast 

zetten en zorgen dat 

er goede muursteunen 

aanzitten 

 

Pedagogisch 

medewerker 

En huisbaas/ conciërge 

van school 

 

 

1x per maand 

controleren  

 

Genomen maatregel: Kinderen mogen niet bij de trap spelen en gaan altijd onder begeleiding  de 

trap op en af. Als er een trap leuning los zit wordt dit gelijk gemeld aan de huisbaas/ conciërge van 

school en gemaakt. 

Kind glijdt van 

de leuning en 

valt 

Stoer gedrag niet 

tolereren en niet 

glijden op de trap 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Kinderen mogen niet zonder  begeleiding bij de trap. Bespreek met de kinderen 

hoe we de trap op en af gaan. Blijf dit herhalen en spreek een kind gelijk aan als dit wel gebeurd. 

Kind struikelt 

over kapotte 

trede 

Traptreden die kapot 

zijn repareren 

Pedagogisch 

medewerker 

Aktie verhuurder/ 

conciërge 

1x per maand 

controleren 

Genomen maatregel: Traptrede gelijk laten repareren. Melden bij de conciërge van de verhuurder 

Kind glijdt uit op 

een gladde 

trede 

Als de trap nat is, zorg 

voor een 

waarschuwpop en 

blijven zeggen 1 hand 

aan de leuning 

Pedagogisch 

medewerker 

Aktie verhuurder/ 

conciërge  

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel:  Zorg ervoor dat de trap trede droog en schoon is (doet schoonmaker elke 

dag)en eventueel ervoor zorgen dat er ijzeren strippen op de trap trede zitten en dit doorgeven aan 

de conciërge van verhuurder 
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ENTREE 

Kind raakt 

bekneld tussen 

de treden van 

een open trap 

Huisregel is dat 

kinderen niet bij de 

trap mogen komen 

zonder begeleiding 

 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Bespreek met de kinderen dat hoofden niet tussen de trap trede horen en 

houd hier goed toezicht op. 

 

Kind valt van de 

trap 

Huisregel is da kind 

zich met 1 hand 

leuning vast houd. 1 

trede afstand van 

elkaar 

 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Kinderen bespreken hoe wij de trap op en af lopen. Altijd een hand aan de 

leuning van de trap. Loop altijd aan de rechterkant van de trap omhoog en naar beneden. Voor en 

achter de kinderen loopt een PW-er. Bespreek dit dagelijks met de kinderen als we de trap op gaan. 

 

Kind valt aan de 

zijkant van de 

trap 

Huisregel is dat 

kinderen niet bij de 

trap mogen komen 

zonder begeleiding 

 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Bespreek met de kinderen hoe we lopen op de trap en spreek een kind gelijk 

aan als ze niet volgens de besproken regels de trap oplopen 

 

VLOER 

Kind struikelt 

over een 

oneffenheid 

Losse dingen vast 

zetten(vloer) 

Geen losse 

snoeren(kabelgoot 

aanbrengen) 

Afspraak: laat geen 

losse voorwerpen op 

de grond slingeren 

 

Pedagogisch 

medewerker 

Maandelijks 

controleren 

Genomen maatregel: Met de kinderen bespreken dat ze zelf hun spullen opruimen en niet laten 

slingeren als ze er niet meer mee gaan spelen 
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VLOER 

Kind glijdt uit 

over natte vloer 

De vloer drogen  

Afspraak niet rennen in 

huis/binnen 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Kind glijdt uit 

over een gladde 

vloer 

Vloermat vastleggen 

vloer voorzien van een 

stroeve coating 

Aktie school 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Probeer zoveel mogelijk de vloer te drogen als die nat is. Waarschuw 

de kinderen als de vloer nat is. Elk jaar (tijdens de zomervakantie van school) wordt de vloer 

in de was gezet. Bij gladde vloer schoenen aanhouden. 

 

MUUR 

Kind bezeert zich 

aan een 

oneffenheid 

Uitstekende delen 

afschermen 

Scherpen 

voorwerpen 

verwijderen en muur 

glad maken 

Aktie: doorgeven 

aan conciërge 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Zorg dat er geen uitstekende dingen zijn, scherm alles af en zorg 

ervoor dat de oneffenheden verholpen worden. 

 

GARDEROBE 

Kind botst tegen 

kapstokhaak 

Kapstokken die 

naar voren wijzen 

omdraaien 

Kapstokhaken 

afschermen met 

een plank 

Pedagogisch 

medewerker en 

school 

1x per maand 

controleren 

Genomen maatregel: De kapstokken zijn afgeschermd met een bescherm plank.  

 

Kind krijgt 

vingers tussen 

de deur 

Deurbuffer plaatsen 

Veiligheidstrips 

aanbrengen 

Pedagogisch 

medewerker en 

conciërge  van de 

verhuurder 

Doorlopend op 

toezien 
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Kind valt door 

glas in of naast 

deur 

Veiligheidsglas 

aanbrengen 

Onze deuren zijn 

voorzien van 

veiligheidsglas 

Pedagogisch 

medewerker en 

conciërge 

 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Duidelijk bespreken met de kinderen dat er niet met deuren gespeeld 

mag worden.  

 

RAAM 

Kind valt door ruit Wij hebben kiep 

ramen staan altijd 

in de kiepstand 

Niet spelen bij 

het raam 

Pedagogisch 

medewerker  

Doorlopend op 

toezien 

Kind valt door 

open raam 

Wij hebben kiep 

ramen staan altijd 

in de kiepstand 

Niet spelen bij 

het raam 

Pedagogisch 

medewerker  

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Wij hebben kiep ramen, en als de kinderen erbij zijn worden de  

ramen alleen op kiep stand gezet. Bespreken ook met de kinderen dat we niet op de 

vensterbank mogen klimmen en niet uit het raam mogen hangen. 

 

VERWARMING 

Kind botst of 

valt tegen 

radiator 

Voldoende 

loopruimte creëren 

bij radiatoren 

Afspraak: binnen niet 

rennen 

Pedagogisch 

medewerker  

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Bespreken dat de radiatoren heet zijn en dat ze er niet  

aan mogen komen. 

 

VERLICHTING 

Kind struikelt 

door 

onvoldoende licht 

Lamp stuk is en 

doorgeven aan 

conciërge 

Vervangen 

Pedagogisch 

medewerker 

Conciërge 

1x per maand 

controleren 

Lamp wordt stuk 

gegooid en glas 

Kinderen uit de 

situatie halen en 

opruimen. 

Pedagogisch 

medewerker 

En verhuurder 

1x per maand 

controleren 
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valt naar 

beneden 

Afspraak: binnen 

niet gooien met 

spullen 

Genomen maatregel: bespreken met kinderen om binnen niet te gooien met spullen  

 

ELEKTRA 

Kind komt in 

contact met 

elektriciteit 

Kind veilige 

wandcontactdozen 

plaatsen 

Pedagogisch 

medewerker 

 

1x per maand 

controleren 

Genomen maatregel: Blijf ervoor zorgen dat de stopcontacten beschermd zijn en dat de 

snoeren hoog liggen zodat de kinderen niet hieraan kunnen zitten. 

Kind trekt aan 

elektriciteitssnoet 

en krijgt apparaat 

op zich 

Apparaten vastzetten 

Apparaten zo neer 

zetten dat de 

kinderen er niet bij 

kunnen 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: apparaten staan hoog en zorg ervoor dat het snoer niet los 

naar beneden hangt 

 

GIFTIGE STOFFEN 

Kind heeft 

toegang tot 

schoonmaak 

middel 

Schoonmaak 

middelen achter slot 

en grendel 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

Kind eet van 

giftige plant 

Planten hoog zetten. 

Wij hebben geen 

planten 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

Genomen maatregel: Schoonmaak middelen zitten in een afgesloten keuken kast. 

Kids2Ellens heeft geen planten in de lokalen staan. 

Kind eet 

sigaretten of 

medicijnen 

uit tas van 

een leidster 

Tassen en of 

medicijnen/sigaretten in 

een afgesloten kast 

Pedagogisch 

medewerker 

Door- 

Lopend 

Op 

toezien 

Genomen maatregel: Tassen van medewerkers in een afgesloten kast.  
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VLOER 

Kind struikelt 

over een 

oneffenheid 

Laat geen losse 

voorwerpen op 

de grond 

slingeren 

Alles wat los zit 

zorgen dat het 

vast komt te 

zitten 

Pedagogisch 

medewerker en 

conciërge/verhuurder 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Zorg ervoor dat er geen losse kabels op de vloer liggen  

of andere spullen waar kinderen over kunnen struikelen 

 

Kind bezeert zich 

aan een 

oneffenheid 

Oneffenheden 

verwijderen uit 

de muur 

Niet rennen 

binnen 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Zorg ervoor dat er geen oneffenheden uit de muur steken. 

Benader de conciërge van school als dit wel het geval is. 

 

GANG          
Kind loopt 

tegen een 

openstaan

de deur op 

Kinderen aanleren 

dat ze de deuren 

dicht doen 

Pedagogisch 

medewerker en 

kinderen 

Doorlopend 

Op toezien 

Genomen maatregel: Laat de kinderen ten alle tijden de deuren van de groep, toilet, 

Kasten enz. gelijk weer dicht doen. Bespreek dit ook ten alle tijden met de kinderen.  
Rennen en 

glijden in 

de gangen 

Kinderen duidelijke 

afspraken maken 

niet rennen en 

glijden 

Pedagogisch 

medewerker en 

kinderen 

Doorlopend 

bespreken en 

op toe zien 

Genomen maatregel: De afspraak met school is dat school een wandelgebied is en die 

regel hanteren wij ook. Dit wordt ook continu besproken met de kinderen. 

    

Vinger 

tussen de 

deur 

Kinderen niet met 

deuren laten 

spelen en 

afspraken over 

maken 

Huisregels en 

bespreken 

met de 

kinderen 

Pedagogisch 

medewerker en 

kinderen 

Doorlopend 

op toezien en 

bespreken 

Genomen maatregel: Kinderen mogen niet met deuren spelen en dit wordt ook continu 

met ze besproken. Voor deuren die open staan deurklem of wig plaatsen 
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Kind 

struikelt 

over rond 

slingerde 

spullen 

Afspraak maken 

met kinderen 

spullen(jassen/tass

en)aan de kapstok 

en schoenen netjes 

eronder 

Huisregels en 

bespreken 

met 

kinderen 

Pedagogisch 

medewerker en 

kinderen 

Doorlopend 

op toezien en 

bespreken 

Genomen maatregel: de kinderen ruimen hun spullen zelf op als ze er niet meer mee gaan 

spelen, dit wordt continu met de kinderen besproken en tegen ze gezegd.  

 

 

 

 

DEUR    

Kind krijgt 

vingers 

tussen de 

deur 

Voor deuren die open 

staan deurklem of wig 

plaatsen 

Afspraak niet met 

deuren spelen/dicht 

doen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Kind valt 

door glas in 

of naast 

deur 

Veiligheidsglas 

aanbrengen 

Onze deuren zijn 

voorzien van 

veiligheidsglas 

Huisregels 

Aktie door 

school 

Pedagogisch 

medewerker en 

verhuurder 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: kinderen niet met de deuren laten spelen en continu op toezien. 

Kids2Ellens wil deurbeschermers plaatsen. 

ELKEKTRA         
Kind komt in 

contact met 

elektriciteit 

Kind veilige 

wandcontactdozen 

plaatsen 

Pedagogisch 

medewerker 

 

1x per maand 

controleren 

Genomen maatregel: Alle stropcontacten in de groepen beveiligen. Als er een  

ontbreekt dan gelijk ervoor zorgen dat deze gelijk weer beveiligd wordt.  
  Kind trekt aan 

elektriciteitssnoet 

en krijgt apparaat 

op zich 

Apparaten vastzetten 

Apparaten zo neer 

zetten dat de 

kinderen er niet bij 

kunnen. PM-er is erbij 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: apparaten hoog wegzetten en ervoor zorgen dat kinderen niet 

bij het snoer kunnen komen.        
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Kind stoot zich 

tegen 

meubilair 

Genoeg loopruimte 

creëren en niet 

rennen binnen 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

Genomen maatregel: Zorg ervoor dat er afgeronde tafels zijn.  

 

Kind krijgt 

splinter in zijn 

vinger of 

bezeert zich 

aan stuk 

speelgoed 

Speelgoed schuren of 

weggooien en 

splinters van 

meubilair afschuren 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

Genomen maatregel: Stuk speelgoed gelijk weggooien. Hout splinters gelijk verwijderen bij 

het kind en op het houten speelgoed. Stuk speelgoed gelijk laten repareren of weggooien 

      

Kast valt om en 

kind komt 

onder de kast 

Niet op kasten 

klimmen en als je er 

niet bij kan vragen 

aan een leidster 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

Genomen maatregel: Zorg ervoor dat kasten (die onstabiel staan) vast staan. Bespreken met 

kinderen dat je niet in kasten kan klimmen. Hulp vragen aan een leidster als je iets wilt 

hebben waar je niet bij kan 

    

Decorstuk op 

onderbeen van 

kind gevallen 

Decorstuk uit 

loopruimte halen 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

Genomen maatregel: Kids2Ellens hebben geen decorstukken in de groepen staan.  

 

VERBRANDING 

Kind brandt 

zich aan 

soldeerbout 

Afspraak: niet spelen 

met soldeerbout/ 

Gereedschap 

Wij hebben geen 

soldeerbouten 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

Genomen maatregel: Als wij hiermee gaan werken, goede uitleg geven, veel hulp 

vragen aan ouders,  om de kinderen hiermee te begeleiden. Maar zelf hebben we 

geen soldeerbouten. 
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Kind heeft 

toegang tot 

lucifers 

Afsluiten in 

afgesloten kast 

Afspraak niet spelen 

met vuur 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

Genomen maatregel: Leidsters hun aanstekers/lucifers in tas in afgesloten kast. En lucifers 

en aanstekers van Kids in een hoge kast neerleggen en het liefst afgesloten. 

  

Kind brandt 

zich aan heet 

water 

Water koker hoog 

zetten en afspreken 

dat ze niet aan de 

heet water kraan 

mogen zitten 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

Genomen maatregel: Kinderen wassen hun handen bij ons onder begeleiding en met 

voorkeur koud of lauw water. Waterkoker hoog neerzetten en na inschenken van thee de 

waterkoker terug zetten op zijn plek. Bij de kinderen gelijk koelen met koud/lauw water en 

ouders op de hoogte stellen. 

Thee komt 

over kind 

heen 

Thee hebben we in 

thermobekers met 

deksel 

Bekers ver op 

tafel/aanrecht zetten 

of hoog 

Afspraak: Thee aan 

tafel drinken en niet 

op tafel laten staan 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

Genomen maatregel: Als wij thee drinken geen kinderen op schoot, in een thermo beker en 

altijd de deksel erop als je wegloopt. Kinderen gelijk laten koelen met koud/lauw water en 

ouders op de hoogte stellen. 

   

OVERIGE 

Kinderen 

botsen 

tegen elkaar 

aan 

Beleid volgen: Binnen 

wandel gebied dus 

rennen we niet! 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

Genomen maatregel: Kinderen continu vertellen dat binnen een wandelgebied is 

en niet gerend mag worden in de groep en op de gang.   

     

Kind wordt door 

huisdier gebeten 

Afspraak: geen 

huisdieren mee 

naar nso. 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

Genomen maatregel: Op school mogen geen huisdieren dus ook niet bij ons. 
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Messen en 

scharen 

Altijd in 

afgesloten 

bakken en 

opruimen als je 

ermee klaar bent 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

Genomen maatregel: Leer de kinderen hoe ze met scharen om moeten gaan, hoe ze 

die vast moeten houden. Dit wordt ook uitgelegd met de messen, en kinderen nooit 

zonder begeleiding laten snijden met messen. 

 

SPEELTOESTEL 

Kind valt van 

een 

speeltoestel 

op harde 

ondergrond 

Zachte ondergrond 

verzorgen 

Onder onze 

speeltoestellen zit 

zachte ondergrond 

Op het schoolplein dus 

dit wordt verzorgd door 

de verhuurder 

Doorlopend 

controleren 

Genomen maatregel: Verhuurder is verantwoordelijk voor het schoolplein.  

Kind blijft met 

koordje van 

capuchon 

(achter 

glijbaan) 

hangen 

Kleren waarin kleding 

kan haken 

dichtmaken 

Koordjes vastmaken 

en ouders op 

attenderen 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op controleren 

Genomen maatregel: Zorgen dat de koordjes altijd in hun jas zitten en vast. 

 

Kind 

verwondt zich 

aan scherpe 

rand van 

speeltoestel 

Stuk speeltoestel 

herstellen of 

verwijderen 

Melden bij de 

conciërge 

Verhuurder en 

pedagogisch 

medewerker 

1x per 2 

maanden 

controleren 

Genomen maatregel: Verhuurder is verantwoordelijk voor het schoolplein. Direct melden als  

er iets stuk is en laten repareren door verhuurder. 

Kind botst 

tegen ander 

kind op de 

schommel 

Rond de schommel geen 

kinderen laten spelen en 

rennen 

Pedagogisch 

medewerker 

Door- 

lopend 

controleren 

Genomen maatregel: PW-er houdt altijd toezicht als een kind op de schommel zit. 

Bespreek met kinderen nooit tussen de schommels te staan en niet ervoor of erachter. 
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Beknellen 

van vingers 

bij 

schommel 

Ketting op grijphoogte 

van hoesjes voorzien 

Pedagogisch 

medewerker 

Door- 

Lopend 

controleren 

Genomen maatregel: Op ons plein hebben we geen schommels. Maar als we ergens in de 

speeltuin zijn en dit doet zich voor dan gelijk melden bij de medewerker van de speeltuin. 

 

Kind valt van 

veer wip 

door defect 

materiaal 

Veer wip direct 

vervangen of maken 

Niet te maken dan 

verwijderen 

Pedagogisch 

medewerker 

1x per 2 

maanden 

controleren 

Genomen maatregel: Kids2Ellens heeft geen veer wip op het schoolplein. In een  

speeltuin gelijk melden aan medewerker van de speeltuin. 

 

Kind snijdt 

zich aan 

zwerfvuil in 

zandbak 

Zandbak nalopen op 

zwerfvuile en gevaarlijke 

spullen.  

Pedagogisch 

medewerker 

1x per maand 

controleren 

Genomen maatregel: Altijd controleren voordat de kinderen in de zandbak gaan 

spelen. Voorwerp verwijderen en melden op school of in de speeltuin. 

 

Kind stoot 

zich tegen 

rand van de 

zandbak 

Bespreken dat dit kan 

gebeuren 

Ronde randen maken 

Pedagogisch 

medewerker 

Door lopend 

controleren 

Genomen maatregel: School heeft een betonnen zandbak met afgeronde randen. Er  

blijft altijd een PW-er bij de zandbak staan. 

 

OMHEINING 

Kind rent al 

spelend de 

straat op 

Kinderen mogen het 

schoolplein zonder 

toestemming niet 

verlaten 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

Genomen maatregel: Met de kinderen bespreken hoe het werkt op het schoolplein,  

kinderen mogen het schoolplein niet verlaten zonder toestemming en onder begeleiding, 

Als de ouders komen dan komen die het plein op voor hun kind. 

 

Kind valt of 

bezeert zich 

aan omheining 

Scherpe randen 

verwijderen niet 

klimmen op het hek 

Afspraak verhuurder en 

pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

Genomen maatregel: Op het schoolplein hebben wij een ijzer hek. Kinderen mogen alleen 

door het hek met deur en de open gaten. Over de hekken klimmen mag niet.  
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Kind klimt op 

omheining en 

valt 

Niet klimmen op de 

hekken 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

Genomen maatregel: Kinderen mogen alleen door het hek deur en door de open gaten.  

De kinderen continu zeggen dat ze niet op het hek mogen klimmen of erover heen mogen 

klimmen. 

 

Kind struikelt 

over boomwortel 

Melden bij 

desbetreffende 

instantie en bij 

school 

pedagogisch 

medewerker 

(melden bij de 

verhuurderl) 

Doorlopend 

controleren 

Genomen maatregel: Je kan het niet altijd voorkomen dat kinderen hierover struikelen.  

En kan niet altijd verholpen worden. Bespreek met de kinderen dat ze voorzichtig zijn bij  

de boomwortels. 

 

BUITEN 

Kind botst 

tegen fiets 

Fietsen op het 

schoolplein mag maar 

houd rekening met 

spelende kinderen 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

Genomen maatregel: Fietsende kinderen leggen we uit dat ze goed op spelende kinderen 

moeten letten. Niet racen en probeer vooruit te kijken waar je fietst. 

Kind valt van 

fiets 

Duidelijk bespreken 

of een kind kan 

fietsen en welke fiets 

bij ze past.  

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Let goed op of een kind niet op een te grote fiets zit. Beide handen 

aan het stuur. Bespreek met het kind hoe het kan fietsen en wat het kind kan. 

 

Kind wordt 

omver 

gelopen 

Duidelijke afspraken 

maken over hoe we 

met elkaar spelen 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Dit kan altijd gebeuren en bespreek dan ook dat je goed om je 

heen kijkt en gebeurd dit dan bespreken hoe dit komt en hoe we het gaan oplossen om dit 

te voorkomen. 
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Kind raakt 

ter water 

Niet bij het water en 

niet klieren bij het 

water 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Zorg ervoor dat het besproken wordt dat we niet bij water spelen en 

hierop houdt altijd een PW-er toezicht 

  

Kind valt 

met skaten 

Altijd bescherming 

dragen en uitleg 

geven over remmen 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Kind botst 

met skaten 

tegen ander 

kind 

Een apart gedeelte 

maken voor skater 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Ondersteun het kind tijdens het skaten en altijd bescherming 

om. Op de locatie Revius hebben we geen skates. 

 

KEUKEN (VERBRANDING) 

Kind brandt 

zich aan 

kookplaat 

Alleen onder 

begeleiding bij de 

kookplaat en 

uitleggen dat ze er 

niet mogen 

aankomen 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Kookplaten worden altijd in een andere ruimte gezet dan waar 

de kinderen spelen. Kinderen uitleggen dat het heet is en nooit zonder begeleiding bij een 

kookplaat laten. 

Kind trekt 

pan van 

fornuis 

Alleen onder 

begeleiding bij fornuis 

en uitleggen dat het 

heet is 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: gebeurd dit wel gelijk koelen met koud/lauw water en bespreken dat 

kinderen niet alleen bij een kookplaat/fornuis mogen. Altijd in een andere ruimte koken dan  

waar de kinderen spelen. 

 

KANTOOR (GIFTIGE STOFFEN) 

Kind eet toner 

van kopieer 

machine 

Alleen onder 

begeleiding laten 

kopiëren 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Kinderen mogen niet zelfstandig kopiëren, altijd onder begeleiding van 

een PW-er 
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Kind snijdt zich 

aan kantoor 

artikelen 

Kinderen niet toe 

laten in het 

kantoor en 

kantoor artikelen 

hoog of in 

afgesloten kast 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

Genomen maatregel: Zorg ervoor dat kantoor artikelen alleen onder begeleiding gebruikt 

worden (nietmachine, perforator enz.) 

 

OMGEVING 

Kind moet 

oversteken 

tussen 

geparkeerde 

auto’s 

Veilige oversteek 

afspreken en 

altijd onder 

begeleiding 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel:  onder begeleiding oversteken en zeker uitleggen hoe 

we oversteken. 

Kind rent de weg 

op als het wordt 

opgehaald 

Ouders erop 

attenderen en 

bespreken met 

kinderen dat ze 

niet de weg 

mogen oprennen 

Ouders en 

pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Kinderen erop aanspreken dat ze op het plein blijven (bij ons) tot dat 

de ouder bij ons is. 

 
GYMZAAL 

Voordat we de gymzaal ingaan worden er eerst duidelijke afspraken gemaakt met de kinderen over 

met welk materiaal we wel en niet mogen spelen. Dit verschilt per leeftijdscategorie en per dag 

verschillend. Bij elke gym attributen moet er begeleiding staan. 

Kind kan met alle 

losse gym 

attributen gooien 

Nergens mee 

gooien alleen met 

de bal. 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Kinderen zullen ongetwijfeld met spullen gaan gooien. Duidelijk 

uitleggen waar je mee mag gooien en waar je niet kan gooien.  

 

Kind valt uit 

klimrek 

Kinderen mogen 

niet hoger dan 5 

trede en altijd 

onder begeleiding 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op 

toezien 

Genomen maatregel: Leg altijd matten (gym matten) onder het klimrek en laat altijd 

een PW-er bij het klimrek staan.  
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Schooljaar 2017/2018 

Sinds september 2017 hebben we 2 klaslokalen, naast elkaar, tot onze beschikking. 1 vast lokaal waar 

de groepen 1 t/m 3 zitten en 1 lokaal waar groepen 4 t/m 7 zitten. Dit 2e lokaal delen we op maandag 

met het Bavolap. Daar zitten kinderen die extra lesstof krijgen. Met de leerkracht van het Bavolap en 

de directie van school hebben we goede afspraken gemaakt voor het gebruik van het lokaal. Het 

Bavolap en wij, Kids2Ellens, hebben hun eigen spullen en we zullen dit bespreken met de kinderen. 

Wij hebben eigen kasten en planken waar we onze spullen op en in kunnen zetten. Dit hebben we 

samen besproken (Kids2Ellens en de leerkracht van het Bavolap). 

Ook hebben we afspraken met elkaar gemaakt over knutselwerkjes ophangen.  

Dat betekend dat we op maandag pas om 3 uur in het lokaal kunnen als de kinderen uit gaan. De 

andere dagen, dinsdag, donderdag en vrijdag is het Bavolap er niet en kunnen we de spullen voor de 

middag al klaar leggen. 

Ook spelen we met de kinderen op de gang. Van te voren worden er afspraken gemaakt en mogen er 

niet meer dan 4 kinderen tegelijk op de gang spelen.  

Als er oudergesprekken zijn dan proberen we onze kinderen niet op de gang te laten spelen omdat 

dit storend is voor de leerkrachten die in gesprek zijn. 
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Omgang met kleine risico’s 

 
Al jong begrijpen kinderen dat bepaalde dingen wel of niet mogen, maar pas vanaf de leeftijd van 

gemiddeld twee jaar kun je kinderen echt leren omgaan met diverse kleine risico’s, omdat ze dan de 

context van afspraken in relatie tot het risico leren begrijpen. Vanaf een jaar of twee kun je dus 

afspraken maken met de kinderen om kleine risico’s te voorkomen. Denk te aanzien van veiligheid 

bijvoorbeeld aan afspraken die gelden tijdens de spelsituaties of activiteiten en hoe om te gaan met 

bijvoorbeeld speelgoed en gereedschap. Om kinderen mee te laten helpen om risico’s te beperken 

kunnen ook ten aanzien van gezondheid afspraken worden gemaakt. Denk aan het wassen van de 

handen na toilet bezoek of het houden van een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten.  

Leren omgaan met risico’s is erg belangrijk voor kinderen. Kinderen zelf laten doen en laten groeien 

horen ook risico’s bij. Een kind kan vallen, doet zichzelf zeer enz. Door vallen en weer opstaan 

groeien kinderen en kunnen ze beter ervaren wat ze wel en niet kunnen. Door het ervaren van risico 

volle situaties, bijvoorbeeld tijdens het spelen, ontwikkelen kinderen risicocompetenties: ze leren 

risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve vaardigheden om de juiste afwegingen te maken 

wanneer een risico volle situatie zich opnieuw voordoet. 

Het nemen van risico’s is een onderdeel van de “gereedschapskist” voor effectief leren. Risico vol 

spelen ontwikkelt 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. Dit vergroot onafhankelijkheid en 

zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun doorzettingsvermogen als ze geconfronteerd 

worden met uitdagingen. 

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 staat sterker in hun schoenen en 

kunnen beter conflicten oplossen en emoties herkennen van speelmaatjes. 

Bewegingen die veel voorkomen bij risico vol spelen, zoals klimmen, rollen, hangen, glijden, zijn niet 

alleen leuk voor kinderen, maar ook van essentieel belang voor hun motorische vaardigheden, 

balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn vaker onhandig, voelen 

zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een slechte balans en bewegingsangst. 

 

Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij willen we 

ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of stuk speelgoed voorkomen. 

Maar met over bescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom beschermen 

we de kinderen tegen grote risico’s. Een bult, een schaafwond of iets dergelijks kan gebeuren. 

Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan: 

- Het heeft een positieve invloed op de motorische ontwikkeling 

- Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen 

- Het vergroot sociale vaardigheden. 
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Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben voor 

de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Om risico volle speelsituaties 

veilig te houden moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan 

diverse afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe we omgaan met spullen als speelgoed en 

gereedschap, dit om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.  

 

Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn daarom 

goede afspraken met de kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn 

gemaakt zijn: het wassen van de handen na toiletbezoek, en buiten spelen, of het houden van een 

hand voor de mond tijdens niezen of hoesten.  

 
1 Gezondheidsprotocol 

       Handhygiëne voor kinderen en pedagogisch medewerker        

• Draag altijd zorg voor een goede handhygiëne.    

o Zorg voor kort geknipte  nagels  

o Draag zo min mogelijk sieraden            

• Was de handen op cruciale momenten. Voor;  

o het aanraken en bereiden van voedsel  

o het eten of het helpen bij eten    

o wondverzorging                    

Na;  

o hoesten, niezen en snuiten  

o toiletgebruik  

o het afvegen van de billen van een kind  

o contact met lichaamsvochten zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed 

o buiten spelen 

o contact met vuile was of de afvalbak  

o schoonmaakwerkzaamheden 

o contact met (huis)dieren  

• Handen wassen doe je als volgt; 

      o gebruik stromend water  

o maak de handen nat en neem vloeibare zeep  

o wrijf de handen over elkaar en zorg ervoor dat water en zeep over de gehele handen worden 

verdeeld  

o spoel de handen al wrijvend af onder stromend water  

o droog de handen af met een schone droge handdoek, gebruik het liefst papieren 

handdoeken  

• Pak bij zichtbare verontreiniging én minimaal elk dagdeel een schone handdoek.    

• De kraan (handcontactpunt) worden minimaal dagelijks gereinigd.   
Niemand zal ontkennen dat het vrijwel onmogelijk is om kinderen na ieder kuchje de handen te 
laten wassen. Maak zelf een inschatting wanneer dit nodig is. Spreek bijvoorbeeld af dat wanneer 
handen zichtbaar vuil zijn, wassen noodzakelijk is. Voor pedagogisch medewerker geldt dat 
handen in ieder geval gewassen moeten worden na een hoestbui, voor bereiden van voedsel en 
voor en na het verzorgen van wondjes. Verder kan een goede taakverdeling, waarbij iemand die 
verkouden is en dus veelvuldig hoest, risico’s beperken.  
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Zieke pedagogisch medewerker  

• Draag altijd zorg voor een goede handhygiëne.  

• In het geval van buiktyfus, paratyfus, bloederige diarree en open tbc komt de pedagogisch 

medewerker niet werken.  

• Overleg bij een mogelijk besmettelijke ziekte zoals waterdunne diarree of huiduitslag met een 

collega/ ouders of arts.  

• Van de pedagogisch medewerker die ziek van vakantie terug komt (en dus nog geen kinderen heeft 

kunnen besmetten) moet worden overwogen of hij/zij wel in de groep wordt ingezet. Neem contact 

op met Ellen Jansen en of Ellen Spanjaart , voordat je komt werken.  

• Draag zorg voor een goede hoesthygiëne.  

o de volgende maatregelen zijn van belang;  

o voorkom aanhoesten. i.p.v. hoest of nies niet in de richting van een ander houd tijdens het 

hoesten of niezen de hand voor de mond o was na hoesten, niezen of neus snuiten de 

handen 

Zieke kinderen  

Kids2Ellens streeft ernaar dat zieke kinderen zich het fijnst voelen als ze thuis zijn. Wij zullen ook bij 

zieke kinderen contact opnemen met de ouder en vragen of ze hun kind kunnen komen ophalen. 

Mocht een kind toch bij ons zijn dan gelden de volgende maatregelen: 

• Dep het pus/vocht uit blaasjes of wondjes van kinderen regelmatig met bijvoorbeeld een        

wattenstaafje.  

• Dek de wond af.  

• Dek open (water)wratjes  af.  

• Materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus of vocht goed schoon maken.  

• Was de handen na aanraking met pus of vocht.  

• Was de handen van de kinderen regelmatig  na krabben aan wondjes en/of blaasjes  

• Voorkom dat het kind met koortslip en krentenbaard anderen zoent  

•  Leer kinderen een goede hoesthygiëne aan.   

De volgende maatregelen zijn van belang;  

o voorkom aanhoesten. leer de kinderen tijdens hoesten of niezen het hoofd weg te 
draaien of het hoofd te buigen  

o wijs kinderen er op dat ze tijdens het hoesten of niezen de hand voor de mond moeten 

houden  

o laat kinderen de handen wassen als blijkt dat deze na hoesten, niezen zichtbaar vuil zijn  

• Laat kinderen regelmatig hun neus snuiten.        

• Gebruik telkens voor ieder kind een schone wegwerp zakdoek.   

   

• Gebruik voor ieder kind een nieuwe washand.               

• Gooi gebruikte washandjes meteen in de was.  

• Gebruik een speciaal hoesje om de thermometer om te voorkomen dat de thermometer 

verontreinigd raakt.  

• Desinfecteer de thermometer voor en na gebruik met alcohol 70% als je geen speciaal hoesje hebt     

gebruikt.  

• Let op een goede handhygiëne bij het insmeren met crème of zalf.          

• Gebruik rubber handschoenen bij het aanbrengen van crème of zalf  

• Draag  wegwerphandschoenen bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die        

zichtbaar met bloed zijn vermengd.  
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• Verwijder gemorst bloed met handschoenen aan, nemen het bloed op met een papieren tissue 

(maak de ondergrond schoon met water en zeep, spoel het oppervlak schoon en droog na en 

desinfecteer daarna met ruim alcohol 70%).  

• Dek wondjes met een  pleister af en verwissel de pleister of het verband regelmatig, doe dit in ieder 

geval als het doordrenkt is met wondvocht of bloed. • Was  met bloed bevuilde kleding en linnen 

goed op 60°c.  

  

Toilet bezoek kinderen  

• Leer de kinderen dat ze na toilet bezoek hun handen moeten wassen.  

• Let er op dat kinderen na het toiletbezoek hun handen wassen.  

• Leer kinderen hun handen goed wassen (zie ook “handen wassen doe je als volgt”).  

• Gebruik vloeibare zeep.  

• Gebruik wegwerphanddoekjes of verschoon ieder dagdeel de handdoek.  

• Laat kinderen geen speelgoed meenemen naar het toilet.  

 

 

 Voedsel  

• Draag altijd zorg voor een goede handhygiëne  

• Werk met schoon keukenmateriaal in een schone werkomgeving  

• Berg gekoelde producten meteen in de koelkast op  

• Bewaar gekoelde producten onder 7°C  

• Haal producten zo kort mogelijk voor gebruik uit de koelkast  

• Controleer de houdbaarheidsdatum voor gebruik  

• Gebruik een pedaalemmer  

• Maak de pedaalemmers  dagelijks leeg   

• Spoel de vaatdoek na gebruik met heet stromend water uit  

• Pak bij zichtbare verontreiniging, na vuile klusjes én minimaal elk dagdeel een schone vaatdoek  

• Verpak etensresten en ruim kruimels op  

• Berg afval in gesloten containers of zakken op  

 

 

Speelgoed  

• Reinig zichtbaar verontreinigd speelgoed meteen  

• Reinig babyspeelgoed dat in de mond genomen wordt dagelijks  

• Reinig speelgoed dat uitnodigt om in de mond te nemen (bijvoorbeeld een plastic boterham) 
dagelijks  

• Schaf eenvoudig te reinigen speelgoed aan. 

• Gooi beschadigd speelgoed weg of laat het repareren (beschadigd speelgoed is lastig schoon te 

houden)  

• Neem geen speelgoed mee naar het toilet  

• Houd speelgoed voor binnen en buiten gescheiden  

• We kiezen voor veilig te gebruiken knutsel en verbruiksmateriaal. Materialen die geen schade voor 

de gezondheid kunnen zijn   
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Verkleedkleding/ stoffen speelgoed, knuffels ed.  

• Koop alleen verkleedkleren die op 60°C gewassen kunnen worden en was ze maandelijks als ze 

dagelijks worden gebruikt. Anders 2 x per jaar en bij zichtbare vlekken.  

• Laat zieke kinderen (met een koortslip bijvoorbeeld) niet in de verkleedhoek spelen, als dat toch 

gebeurt: extra wasbeurt  

• Was knuffels en stoffen speelgoed maandelijks  

• Schaf alleen stoffen speelgoed / knuffels aan die op 60°C gewassen kunnen worden  

• Laat zieke kinderen (met een koortslip bijvoorbeeld) liever niet met knuffels spelen, als dat toch 

gebeurt: extra wasbeurt  

 

Buiten spelen  

• Laat kinderen niet eten of drinken in de zandbak  

• Laat de kinderen na het spelen in het zand de handen wassen  

• Schep eventuele uitwerpselen van honden en katten met ruim zand uit de zandbak  

• Zorg dat kinderen bij wandelingen in bossen of spelen in struiken beschermende kleding dragen   

• Controleer kinderen op teken en tekenbeten  

• Beperk in de buitenruimte zoet eten en drinken  

• Vermijd plakkerige handen en monden bij buitenspelende kinderen  

• Gebruik bij buiten drinken rietjes om te voorkomen dat een bij of wesp in de mond of keel 

terechtkomt  

• Maak gebruik van parasols   

• Werk bij warm weer volgens het protocol: Kinderen in de Zon (nog te maken)  

• Beperk de duur van het buiten spelen bij extreem lage of hoge  temperaturen  

 

  

 Zwembadjes  

• Verschoon water dagelijks  

• Bij tussentijdse vervuiling (door bijvoorbeeld vogelpoep) water gedurende de dag verversen  

• Berg badjes die niet gebruikt worden droog op  

• Kies het juiste speelgoed voor in het badje, geef de kinderen  speelgoed maar geen (drink) bekers 

• Laat kinderen niet eten of drinken in het zwembadje  

  

Textiel in de groepsruimte  

• Was textiel op minimaal 60°C  

Dit wordt gewassen door een van de pedagogisch medewerker i.v.m. wasmachine 

aanwezig op locatie  

  

Binnenmilieu  

• Zorg voor voldoende en goede ventilatie  

• Zet de ventilatie de hele dag en nacht open  

• Creëer per dag meer ventilatiemogelijkheden door ramen open te zetten  

• Ventileer extra tijdens bewegingsspelletjes   

• Lucht dagelijks minimaal 10 minuten  

• Controleer regelmatig de temperatuur.  

De temperatuur in de verblijfsruimte mag niet lager zijn dan 17°C. De temperatuur in school 

wordt centraal geregeld. Bij te warme temperatuur draaien we de kachels uit en zetten we de 

ramen open.  
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• Gebruik geen spuitbussen (verf, haarlak en luchtverfrissers) in ruimtes met kinderen  

• Kies lijm op waterbasis of vul de lijmpotjes niet op de groep waar kinderen aanwezig zijn. Zoek een 
andere ruimte om bij te vullen of doe dit voor of na de aanwezigheid van de kinderen  

• Gebruik geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere chemicaliën met oplosmiddelen 

waar kinderen bij zijn  

• Gebruik geen sterk geurende producten, kies ook reinigingsmiddelen met zo weinig mogelijk geur  

 

 

Ventilatie  

Voldoende ventilatie is een voorwaarde voor een gezond binnenmilieu. Als een ruimte bedompt ruikt 

voor iemand die binnenkomt, is dat een indicatie dat de ventilatie onvoldoende is. Al onze ruimten 

hebben voldoende ventilatiemogelijkheden in de vorm van roosters en ramen. De pedagogisch 

medewerker moet ervoor zorgen dat de ventilatievoorzieningen altijd open staat. Ventileren is het 

voortdurend verversen van lucht. Buitenlucht vervangt daarbij de binnen lucht die verontreinigd 

wordt door het continu vrijkomen van vocht, gassen, geurstoffen, micro-organismen en zwevende 

deeltjes microstof (vaak fijn stof genoemd).  

  

Luchten  

Luchten is het in korte tijd verversen van alle verontreinigde binnen lucht door het wijd openzetten 

van ramen of deuren. Afhankelijk van de windsnelheid is minimaal 10 minuten luchten meestal al 

voldoende om de lucht in een ruimte te verversen. Luchten levert maar een kortdurende verbetering 

van het binnenmilieu. In de meeste gevallen is de temperatuur binnen tien minuten weer op peil. 

Luchten is geen vervanging voor ventilatie. Luchten is belangrijk op momenten dat er extra veel 

verontreiniging verspreid worden zoals tijdens het stofzuigen en bijvoorbeeld tijdens 

bewegingsspelletjes. Luchten is ook ‘s ochtends vroeg nodig als er ‘s nachts niet geventileerd is. Bij de 

naschoolse opvang luchten we minimaal 10 minuten per dag, maar streven naar 2 keer 10 minuten. 

Luchten kan het beste gebeuren als er weinig kinderen aanwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens het 

buitenspelen, spelen in de gymzaal of voordat de kinderen komen naar de naschoolse.   

  

Stoffering  

Voorwerpen van textiel en gestoffeerd meubilair vormen een belangrijke bron van allergenen. 

Allergenen zijn vooral schadelijk voor kinderen die een allergie hebben. Maar ook gezonde kinderen 

kunnen door contact met allergenen allergieën ontwikkelen. Gezien de gezondheidsrisico’s van 

verhoogde allergeengehalten, is het raadzaam om op de naschoolse opvang deze gehalten zo laag 

mogelijk te houden.    

  

2.4 Stoffigheid  

De inrichting van de ruimten moet het mogelijk maken ze gemakkelijk schoon te houden. Een goede 

keuze en opstelling van meubilair en een strak schoonmaakschema voorkomen het ontstaan van 

stofnesten. Werkzaamheden en activiteiten kunnen veel stof doen opwaaien.  
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2.5 Schoonmaken  

Schoonmaken is een activiteit waarbij zichtbaar en onzichtbaar materiaal (vuil) verwijderd wordt. 

Door efficiënt reinigen worden de meeste micro-organismen verwijderd. Door verwijdering van vuil 

haal je de voedingsbodem weg, zodat de kans op uitgroei van micro-organismen afneemt. Door goed 

schoonmaken wordt het aantal stofdeeltjes verlaagd. Om de hoeveelheid allergenen en 

huisstofmijten in textiel te reduceren, moet textiel regelmatig op 60°C gewassen worden. In een 

normale situatie is goed en regelmatig reinigen voldoende om besmettingsrisico’s tot een 

aanvaardbaar niveau te beperken. Er zijn op alle verpakkingen instructies aanwezig over het juiste 

gebruik van gevaarlijke schoonmaakmiddelen  

De frequentie waarmee gereinigd moet worden is afhankelijk van de snelheid en de mate van 

vervuiling van de verschillende ruimten.  

  

Wij hanteren bij Kids2Ellens de volgende schoonmaak 

methoden:  

             stof afnemen met een vochtige doek  

• Stof wissen van een gladde vloer met stofbindende doekjes  

• Vegen of stofzuigen 

• Vloer dweilen met een mop  

  

Hiervoor gebruiken wij de volgende schoonmaakmiddelen:  

• allesreiniger  

• een kalkoplosser; schoonmaakazijn  

• spiritus (ramen)  

• schuurmiddel  

• glassex  

• afwasmiddel  

• glorix  

  

Bij Kids2Ellens wordt dagelijks schoongemaakt wanneer er zo weinig mogelijk kinderen aanwezig zijn 

of voordat de kinderen komen.  

Hierbij hanteren we een schoonmaakschema (toegevoegd in bijlage 1) 

 Ziektekiemen kunnen verspreid worden via handcontactpunten zoals kranen, lichtknopjes, 

deurkrukken en doorspoelknoppen. Het is daarom van belang dat er extra aandacht aan het reinigen 

van handcontactpunten wordt besteed.  

Kids2Ellens gebruikt de vakanties om grote schoonmaak te houden. Dan komen we in de vakantie 

een dag terug voor de schoonmaak.  

 

Verder geldt dat zichtbare verontreinigen direct verwijderd moeten worden  
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Desinfecteren van materialen  

In situaties waarin een verhoogd risico op besmetting verwacht kan worden, kan desinfectie 

toegepast worden. Er is dan sprake van een zogenaamde medische indicatie. 

 Desinfectie is nodig als;  

• een oppervlak met bloed verontreinigd is (bijvoorbeeld uit bloedneus of wondjes)  

• verontreiniging heeft plaatsgevonden door bloederige diarree;  

 

Desinfectie is alleen afdoende, wanneer er eerst goed huishoudelijk gereinigd is. Wij volgen hiervoor 

de volgende stappen:  

• Wij dragen  wegwerphandschoenen bij elk contact met bloed, wondvocht of 

lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn vermengd.   

• Wij verwijderen gemorst bloed eerst met handschoenen aan, nemen het bloed op met een 

papieren tissue   

• maken de ondergrond schoon met water en zeep  

• spoelen het oppervlak schoon en droog na   

• desinfecteren daarna met ruim alcohol 70%  

• Laten het oppervlak na desinfectie aan de lucht drogen.  

• Textiel en speelgoed worden machinaal gewassen bij 60 graden Celsius.  

• Serviesgoed en eventueel ander materiaal worden in de afwasmachine (60 graden) 

gewassen.  

• Vervolgens alle schoonmaakmaterialen weggooien. 

  

 Planten  

Kids2Ellens heeft geen planten op locatie. Wel hebben we nep plantjes/bloemen. Deze worden 

regelmatig afgestoft en afgespoeld als het nodig is. 
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 Protocol ziekte en medicijnverstrekking  

  

 Zieke kinderen  

• Kinderen met een temperatuur hoger dan 38.5 graden en/of een besmettelijke infectie ziekte 

mogen niet naar de naschoolse opvang gebracht worden.   

• Met ouders wordt overlegd wanneer het kind een temperatuur heeft lager dan 35.5. Dit kan 
ondertemperatuur betekenen.   

• De pedagogisch medewerker mag ouders/verzorgers van een kind dat ziek wordt op de 

naschoolse opvang verzoeken  het kind op te halen.   

• Ouders vullen op het inschrijfformulier en op intake formulier, de nodige informatie over het 

kind in.   

• Ouders zijn zelf verantwoordelijk om wijzigingen in dit formulier door te geven aan d naschoolse 
opvang.   

• Bij een calamiteit zullen de ouders direct op de hoogte gesteld worden. En er wordt verzocht om 

te komen of uw kind op te halen. 

• Wanneer de naschoolse opvang spoed noodzakelijk vindt, er duidelijk letsel is of wanneer er 

twijfel is, zal er contact opgenomen worden met huisarts, of de spoedeisende hulp. 

• Wanneer de ouders niet bereikt kunnen worden zal de naschoolse opvang contact opnemen met 

het noodadres.  

    

  

 Medisch handelen  

De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een gecertificeerde EHBO certificaat. Elk jaar 

gaan de medewerkers op herhaling. Eerste hulp kan door medewerkers bij kinderen verleent 

worden. Ten alle tijden zullen we dit doen tot er professionele hulp is. 

 

Toedienen Medicijnen  

• Wij dienen in principe geen medicijnen toe aan de kinderen.   

• Medicijnen mogen alleen toegediend worden, pas na schriftelijke toestemming van ouders 
toegediend.   

• Ouders zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor een goede overdracht rondom het geven 

van medicatie en moeten een standaard medicijnformulier invullen  

• Wanneer zij dit niet doen kunnen wij die dag geen medicijnen aan een kind  geven.  

• Pedagogisch medewerker neemt in dat geval telefonisch contact op met de ouders  

• De medicijnen moeten duidelijk voorzien zijn van naam, bijsluiter, dosering en recente datum.  

• Medicijnen dienen in de originele verpakking te zitten  

• Zonder schriftelijke toestemming zullen alleen medicijnen in noodgevallen verstrekt worden na 
mondeling overleg met ouders.   

• Wij lezen de bijsluiter voor het verstrekken van het medicament  

• Wij controleren de houdbaarheidsdatum van het medicijn voordat het toegediend wordt  

• Wij bewaren medicijnen zonodig in de koelkast  

• Wij bewaren medicijnen in de originele verpakking  

• Deze regels gelden ook voor homeopathische middelen en dus ook de veel gebruikte 'VSM' 

artikelen.   

• Wij geven paracetamol aan kinderen in overleg met de ouders en eventueel staat dit vermeld in 
het medicijn gebruik contract. 
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Infectieziekten:  

• In geval van een besmettelijke ziekte willen wij graag op de hoogte gehouden worden door de 
ouders. Kids2Ellens gaat in overleg met ouder, en eventueel GGD, wat te doen. (wel of niet naar 

de opvang) 

• Wij zullen bij de ouders bekend maken als er een besmettelijke ziekte binnen de opvang heerst.   

 

 

Medische dossier 

   

• Bij Kids2Ellens staat op het inschrijfformulier of op het intake formulier de eventuele medische 

gegevens van het kind. 

• Deze formulieren worden in map bewaard.  

• Ook overige informatie met betrekking tot de gezondheid van een kind wordt hierbij gevoegd, 

zoals allergieën.  

• We hebben aparte mappen met kinderen waarbij oplettendheid geboden is omdat zij dagelijks 
medicijnen krijgen, allergisch zijn of andere bijzonderheden belangrijk zijn.   

• Invalkrachten moeten altijd hiervan op de hoogte gesteld worden.  

• Overige wijzigingen worden direct bijgewerkt.  

  

                    Veiligheidsprotocol  

Kids2Ellens streeft hoge kwaliteit kinderopvang na. Kinderen moeten zo goed mogelijk opgevangen 

worden en daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen voornamelijk veilig opgevangen worden. 

Kids2Ellens voegt als bijlage hun RIE als bijlage 2 bij.   

  

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. 

Daarbij zien ze geen gevaar, dit moeten ze leren. Omdat het voor de pedagogisch medewerker 

onmogelijk is om elke minuut van de dag alle kinderen in de gaten te houden, is een veilige omgeving 

van groot belang. Hierbij is er een spanningsveld tussen veiligheid en pedagogische aspecten. Niet 

alle veiligheidsrisico’s moeten worden afgedekt, wel moet de kans op ernstig letsel voorkomen 

worden. De toezichthouder (GGD-inspecteur) controleert de veiligheid van de kinderopvang aan de 

hand van het veiligheidsplan en tijdens steekproefsgewijze controles.   

  

 Risico-inventarisatie  

Ieder jaar wordt een risico-inventarisatie van het gebouw gehouden door de pedagogisch 

medewerkers waarbij vooral door de ogen en vanuit het gedrag van kinderen gekeken wordt. De 

inventarisatie van de naschoolse opvang is gebaseerd op twee vragen:  

Welke ongevallen zouden met de kinderen kunnen gebeuren?  

Hoe groot is daarbij de kans op ernstig letsel voor een kind?  

Deze risico’s komen ook aan de orde bij ons RIE 
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 Ongevallen registratie  

Een goede risico-inventarisatie is voornamelijk gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Om een 

volledig en goed actieplan te kunnen maken dienen gevaarlijke situaties en ongevallen geregistreerd 

te worden d.m.v. formulieren, zodat deze bij de evaluatie meegenomen worden bij de aanpassing 

van het plan. Een bedrijfsongeval is elke onvoorziene gebeurtenis waardoor personen letsel oplopen 

of waardoor materiële schade ontstaat. Natuurlijk gebeuren er op de naschoolse opvang ongevallen 

van verschillende gradaties. Wanneer er met uw kind iets gebeurt zullen pedagogisch medewerkers u 

vragen of u het noodzakelijk vindt om er melding van te maken. Ernstige ongevallen zullen altijd 

worden gemeld. Wij houden als norm aan dat alle ongevallen klein of groot waarbij minimaal een 

pleister geplakt moet worden, worden gezien als ongevallen die geregistreerd dienen te worden.  

(zie bijlage 3) 

  

 Actieplan  

De inventarisatie en registratie hebben inzichtelijk gemaakt waar zich risicovolle situaties bevinden in 

de opvang. In het actieplan geven wij vervolgens aan wat wij aan alle risico’s gaan doen. De 

oplossingen liggen op het vlak van een productoplossing of een gedragsoplossing. Op basis van 

prioriteiten is een lijst met oplossingen, een actieplan, gemaakt.   

  

 Huisregels  

Naast de fysieke veiligheid speelt het gedrag van de gebruikers een belangrijke rol bij het ontstaan 

van ongevallen. Dat is niet alleen gedrag van de kinderen, maar ook van de medewerkers en ouders. 

Daarom zijn goede afspraken met het team, ouders en de kinderen onmisbaar. Deze regels hebben 

wij vastgelegd en wij evalueren de regels elk half jaar. Wij stellen het op prijs als ouders op of 

aanmerkingen hebben op deze lijst. Wij nodigen ze uit deze te melden bij de pedagogisch 

medewerker, oudercommissie of Ellen Jansen of Ellen Spanjaart. Dan kunnen ook de ouders hun 

input aan deze lijst leveren.   

  

Ontruimingsplan   

Toch is er altijd een mogelijkheid dat er calamiteiten ontstaan zoals bijvoorbeeld brand. Kinderen zijn 

tijdens een noodsituatie niet zelfredzaam. Medewerkers van de naschoolse opvang zijn dus niet 

alleen verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens een calamiteit, maar ook voor die van de 

kinderen. Dit creëert extra druk op het organisatievermogen van de medewerkers van een 

naschoolse opvang tijdens een calamiteit. Kids2Ellens heeft een helder en duidelijk ontruimingsplan. 

Voor ouders is het goed om op de hoogte te zijn van dit plan, niet alleen om te weten dat er ook op 

die momenten goed voor de kinderen gezorgd wordt, maar ook voor het geval u net op dat moment 

aanwezig bent op de naschoolse opvang en zich dus plotseling midden in een calamiteit bevindt.   

Kids2Ellens oefent met de kinderen minimaal 2 x per jaar het ontruimingsplan. Dit wordt ook 

besproken en genotuleerd. Eventuele aanpassingen worden dan gedaan in het ontruimingsplan. 

  

Kennis en vaardigheid van eerste hulp bij ongevallen zijn onmisbaar in de kinderopvang. Alle 

pedagogisch medewerkers van Kids2Ellens hebben een geldig kinder-EHBO diploma. Verder is er 

altijd één BHV-er (inclusief EHBO) in het gebouw en is er één medewerker met kinder-EHBO per 

groep.  

Ook is het nodige materiaal zoals EHBO trommels, brandblussers e.d. aanwezig.  
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Bij Kids2Ellens  worden drie categorieën personen onderscheiden:  

1. Medewerkers: medewerkers (al dan niet met een vast dienstverband), regelmatig aanwezige 
medewerkers van derden, uitzendkrachten, stagiairs, vakantiekrachten;   

2. Bezoekers: kinderen, ouders, bezoekers, incidenteel aanwezige medewerkers van derden 

(onderhoudsmonteurs e.d.);  

3. Bedrijfshulpverleners.  

  

Het is belangrijk  om te weten dat:  

• Het voltallige personeel op de hoogte is van de ontruimingsprocedure en iedereen heeft een 

kopie van de ontruimingsprocedure en krijgt jaarlijks een instructie.  

• Er 2x per jaar een praktijkoefening georganiseerd gaat worden voor het personeel (de 
pedagogisch medewerkers) en de kinderen (dit kan ook eerst met poppen worden 

geoefend).  

Dit kan in de volgende drie fasen:   

o Datum en tijdstip ruim van tevoren aangekondigd;  

o Wel de datum maar niet het tijdstip aangekondigd;  

o Oefening geheel onaangekondigd.   

• Elke oefening geëvalueerd wordt met behulp van het evaluatieformulier en de procedure 

zonodig aangepast.   

• Alle helpers, schoonmaaksters en eventueel ouders weten hoe ze moeten handelen in geval 

van nood.   

• Ieder jaar wordt er 2 datums gepland voor de ontruimingsoefening. 

                  Ontruimingsprocedure bij brand voor andere aanwezigen  

Wanneer u als ouder tijdens een calamiteit aanwezig bent op de naschoolse opvang moet u als volgt 

handelen:  

o Bel of roep direct het hoofd BHV, diens plaatsvervanger of een groepsleidster.   

Biedt u uw hulp aan door de volgende acties te ondernemen: 

o Ontdekt u zelf de brand en gaat het om een klein brandje, probeer het dan te blussen met de 

aanwezige blusmiddelen. Neem geen risico!   

o Zorg voor een alarmsignaal.   

o Indien u het alarmsignaal/ontruimingssignaal hoort: sluit alle ramen van de betreffende ruimte.   

o Zet alle elektrische apparaten uit.   

o Ga naar de instructieplaats; en volg de instructies van het hoofd BHV, diens plaatsvervanger of 

een pedagogisch medewerker.   

o Ga daarna naar de verzamelplaats; en meld uw bevindingen aan het hoofd BHV, diens 

plaatsvervanger of pedagogisch medewerker.   

o Stel de kinderen en uzelf in veiligheid 

  

Volg altijd de aanwijzingen van het hoofd BHV of diens plaatsvervanger en ga nooit in discussie.  
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Procedure melding bedrijfsongevallen en gevaarlijke situaties  

  

Uitgangspunten  

Twee uitgangspunten voor de procedure melding, registratie en analyse van ongevallen zijn:  

1. het melden en registreren van bedrijfsongevallen is een wettelijk vastgelegde 
verantwoordelijkheid van de werkgever.  

2. de Arbodienst wil de werkgever ondersteunen bij het onderzoek en de analyse van ongevallen, 

maar kan niet de verantwoordelijkheid van de werkgever overnemen.  

  

Definitie   

Een bedrijfsongeval is elke onvoorziene gebeurtenis waardoor personen (werknemers, kinderen, 

klanten of externen) letsel oplopen of waardoor materiële schade ontstaat. Dit kan dus een snee in 

de hand zijn die met een pleister wordt verbonden (EHBO ongeval) of een ongeval waarbij iemand 

van de trap valt en zijn been breekt. Ongevallen die gebeuren op weg naar en van het werk worden 

niet als arbeidsongeval aangemerkt.  

Ernstige ongevallen moeten direct aan de Arbeidsinspectie worden gemeld.  

  

Er is sprake van een ernstig ongeval als het slachtoffer aan de gevolgen ervan overlijdt of ernstig 

lichamelijk of geestelijk letsel oploopt. Van ernstig letsel is sprake als een slachtoffer schade aan de 

gezondheid heeft opgelopen die binnen 24 uur leidt tot opname in een ziekenhuis ter behandeling of 

observatie. Ook als er sprake is van (een vermoeden van) schade aan de gezondheid van blijvende 

aard is er sprake van ernstig letsel.   

  

Registratie ongevallen  

Binnen de naschoolse opvang moeten bijna  alle ongevallen geregistreerd en gemeld worden. Hierbij 

kan onderscheid worden gemaakt tussen ongevallen met werknemers en ongevallen met kinderen, 

ouders en externen (bijvoorbeeld een monteur of een aannemer). In bijna alle gevallen moet een 

ongeval worden geregistreerd. Als norm hanteren we dat als er een pleister geplakt moet worden, dit 

niet wordt geregistreerd.  

  

Het melden en registreren van bedrijfsongevallen  

1. Het ongeval wordt geregistreerd op een daarvoor bestemd formulier. Indien er meerdere 

ongevallen gebeuren, dan moet een overzichtslijst worden aangelegd.  

Het formulier dient in de map bij de kind gegevens bewaard worden  

2. In geval van een ernstig ongeval (omschrijving zie boven):  

- De Arbeidsinspectie (AI) wordt (telefonisch) gewaarschuwd. Een volledig ingevuld 

ongevallenformulier wordt later aan de AI toegestuurd.  

- De Arbodienst wordt gewaarschuwd zodat de veiligheidskundige het ongeval zo snel mogelijk 
kan onderzoeken.   
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Wat is het belang van ongeval onderzoek?  

Hierboven is beschreven dat bij ernstige ongevallen de veiligheidskundige moet worden ingeschakeld 

voor het doen van een ongeval onderzoek. Waarom is dit van belang?  

Nadat de gewonden zijn verzorgd en de schade is opgeruimd zal altijd de vraag worden gesteld hoe 

het nu heeft kunnen gebeuren en wie er verantwoordelijk is (en moet opdraaien voor de schade).   

Bij ernstige ongevallen doet de AI onderzoek om vast te stellen wat de toedracht tot het ongeval is 

geweest en om vast te stellen of er strafbare feiten in het spel zijn. Dit onderzoek zal daarna door de 

Arbeidsinspectie, voorzien van een proces verbaal, worden doorgegeven aan het  

Openbaar Ministerie. Het OM kan daarna besluiten om de werkgever strafrechtelijk te vervolgen.  

Het onderzoek dat door de AI wordt gedaan is niet openbaar. De werkgever krijgt er geen inzage in.   

De werkgever zal er dus voor moeten zorgen dat hij zelf ook zorgt voor het snel en eenduidig 

vastleggen van de toedracht tot het ongeval. Hoe sneller, des te beter omdat de directe sporen en 

getuigen na verloop van tijd verdwijnen c.q. vergeten hoe het nu eigenlijk is gegaan.  

  

Wat is de rol van de Arbodienst?  

Als de bedrijfsarts een medewerker op het spreekuur krijgt die ziek is ten gevolge van een 

bedrijfsongeval zal hij/zij nagaan of dit ongeval ook als zodanig is gemeld. Als blijkt dat dit niet is 

gebeurd, dat zal de werkgever van de betrokken medewerker dit alsnog moeten doen conform de 

hierboven beschreven procedure.  

Als een Arbo-adviseur bij klanten komt en hoort dat er een ongeval is geweest zal hij/zij navragen of 

dit ook op de geëigende manier is geregistreerd en verwerkt  

  

Registratie gevaarlijke situaties  

Binnen Kids2Ellens moeten  alle gevaarlijke situaties geregistreerd en gemeld worden.   

  

Het melden en registreren van gevaarlijke situaties  

1. De situatie wordt geregistreerd op een daarvoor bestemd formulier. Indien er meerdere 

situaties gebeuren, dan moet een overzichtslijst worden aangelegd.  

2. Het formulier dient besproken te worden met alle pedagogisch medewerkers en verwerkt 

worden en het plan aangepast.  
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Risico-inventarisatie 

Om in kaart te brengen hoe op de opvang met risico’s wordt omgegaan, moet geïnventariseerd 

worden of de werkinstructies, protocollen en andere afspraken er ook daadwerkelijk toe leiden dat 

risico’s tot het minimum worden beperkt.  

Kids2Ellens heeft met de medewerkers gekeken waar de knelpunten zitten en dit beschreven op 

bladzijde 4, grote risico’s en kleine risico’s. Wij zijn er van bewust dat je grote en kleine risico’s niet 

altijd kan uitsluiten. Wij doen onze uiterste best om de grote risico’s zo klein mogelijk te houden en 

dit gelijk om te lossen zelf of door een professionele klusser. Kids2Ellens zit in de Sint Bavoschool 

locatie Reviusstraat. Dit betekend dat we de risico’s binnen school altijd doorgeven aan school wordt 

(directie of conciërge van school). Besproken is dat de risico’s beperkt moeten worden.  

 

In de periode van september 2017 tot en met december 2017 hebben we de risico-inventarisatie 

veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Aan de hand van deze inventarisatie hebben we de risico’s op 

onze locatie in kaart gebracht. De grote risico’s zijn reeds beschreven in dit plan. Onder de risico’s 

staan ook de maatregel beschreven. 

 

 

Grensoverschrijdend gedrag 

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorm impact hebben op 

het welbevinden van het getroffen kind. In het beleid moet daarom worden beschreven hoe het 

risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen als kinderen zo veel 

mogelijk wordt beperkt. Het gaat om het risico op grensoverschrijdend gedrag door 

beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige 

volwassenen en kinderen. Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele, fysieke  als 

psychische grensoverschrijdingen. Het ziet bijvoorbeeld ook toe op pestgedrag van kinderen 

onderling. 

 

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben. Op 

onze locatie heeft dit thema dan ook onze 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: 

- Tijdens team overleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo open 

mogelijk naar elkaar hierover te zijn. Wij willen zowel dat onze collega’s als de kinderen zich 

vertrouwt voelen om met ons of met collega’s hierover te praten. 

- De meldcode Huishoudelijk geweld en kindermishandeling wordt nageleefd. Dit wordt ook 

besproken in team overleg. (minimaal 2 x per jaar) 
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- In het pedagogische beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je 

met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat 

wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is. Dit geldt natuurlijk ook voor 

de PM-ers. 

- Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is da ze het direct aangeven als zij bepaald 

gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen de kinderen mondiger te maken op 

momenten dat dit nodig is.  

 

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: 

- Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

- We werken met een vier ogen beleid 

- Medewerkers kennen het vier ogen beleid 

- Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier ogen beleid niet goed wordt 

nageleefd 

- Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind 

mishandelt. 

- Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander 

kind mishandelt 

- Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen als kindermishandeling  

- Medewerkers kennende meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van 

kindermishandeling 

 

Vierogen principe 

 

Op de werkvloer zijn altijd 2, (bij meer dan 20 kinderen 3) gediplomeerde krachten aanwezig. Bij 
schoolvakanties zijn er ook altijd 2 krachten aanwezig. Bij 10 kinderen kan dat 1 gediplomeerde 
kracht zijn en 1 niet gediplomeerde kracht. Bij meer dan 10 kinderen staan er 2 gediplomeerde 
krachten. 
Als de groep niet groter is dan 20 kinderen dan zorgen wij ervoor dat alle leeftijd groepen door elkaar 
heen zitten. Wij, kids2ellens, vinden dat de ‘oudere’ kinderen zeker de ‘jongere’ kinderen iets kunnen 
leren.  
Dit vraagt van ons dat we van een groep, een levendige groep kunnen maken met veel sociale 
contacten. We stimuleren de kinderen aandacht voor elkaar te hebben door zelf, belangstellend te 
zijn. We geven aandacht aan kinderen die dat zelf minder goed kunnen. 
Het groepsgevoel wordt ook versterkt door samen dingen te ondernemen en kinderen te betrekken 
bij (het voorbereiden van) activiteiten. Dat kunnen knutselactiviteiten zijn, maar ook uitstapjes of 
feesten. Het samen toeleven naar en beleven van leuke dingen, helpt mee aan het positieve gevoel, 
deel uit te maken van de groep.  
 

Dus Kids2Ellens werkt ten alle tijden met het vier ogen principe.  

De naschoolse op onze locatie is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogische 

medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene zijn ofhaar  werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere 

volwassene.  

Kids2Ellens heeft hun opvang binnen school. Dat betekend dat er ook leerkrachten in school zijn en 

dat wij ook op hun medewerking kunnen rekenen zolang ze er zijn. Zowel bij opening als bij sluiting 

werkt Kids2Ellens met 2 medewerkers per locatie. 
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Achterwachtregeling 

 

Tijdens schooldagen zijn er genoeg medewerkers aanwezig waardoor de achterwacht ook op locatie 

aanwezig is. En als achterwacht kunnen we altijd een beroep doen op de leerkrachten die na 

schooltijd aanwezig zijn. 

In de vakanties is er altijd 1 pedagogisch medewerker (bij minder dan 10 kinderen) met een niet 

gediplomeerde medewerker aanwezig. Met de collega’s wordt er onderling afgesproken wie de 

achterwacht is voor de vakanties.  

Ellen Jansen(Reviusstraat) en Ellen Spanjaart (Eemstraat) zijn in de vakanties of op extra opvang 

dagen (studiedagen enz.) achterwacht (tenzij ze zelf op vakantie zijn). Van te voren wordt er 

afgesproken wie achterwacht is in de vakanties en is ook binnen 15 minuten op de locaties aanwezig. 

Als Ellen Jansen en of Ellen Spanjaart tegelijk op vakantie zijn wordt er overlegd in het team wie deze 

taak overneemt in de vakanties. 

 

De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht: 

Ellen Jansen 

Ellen Spanjaart 

Sandra van Leeuwen 

Mila van Leeuwen 

Hanneke Wisselo  

 

EHBO regeling 

Om goed te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren op elke 

locatie minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor Kinder-

EHBO 

 

Kids2Ellens heeft op beide locatie een medewerker die in het bezit is van een BHV- certificaat. Deze 

medewerker gaat elk jaar op herhaling cursus en is 4 dagen op locatie aanwezig. 

Op onze locaties doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg van 

een ongeluk(je). Toch is het helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere 

calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Op onze locaties hebben de volgende 

medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat voor Kinder- EHBO: 

De certificaten zijn behaald bij het volgende instituut: 

(naam instituut invullen) 

 

Mila van Leeuwen                                datum 

 

Hanneke Wisselo 

 

Ellen Jansen 

 

Sandra van Leeuwen 

 

Ellen Spanjaart 

 

Bruun (achternaam??) 
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Op de volgende manier zorgen we ervoor dat ten alle tijden een medewerker aanwezig is met een 

geldig en geregistreerd certificaat voor Kinder- EHBO: 

 

Kids2Ellens heeft er voor gezorgd dat de medewerkers allemaal hun Kinder-EHBO cursus heeft 

gedaan en een geldig en geregistreerd certificaat heeft behaald. Mochten een collega het niet 

hebben gehaald wordt de collega verzocht om opnieuw de cursus te volgen. Nieuwe collega’s, die 

later in dienst zijn gekomen, worden een cursus Kinder- EHBO aangeboden zodat hun ook een 

certificaat halen. Elk jaar gaan de medewerkers op herhaling. 

 

Beleidscyclus 
 

 

Tijdens een teamoverleg bepalen we welke medewerker op welk onderwerpen een QuickScan gaan 

uitvoeren en gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt.  

Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie. Op basis van de uitkomsten van de risico-

inventarisatie maken we een actie plan en een jaarplan op. De voorgang van beide plannen wordt 

regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan 

Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. 

 

 

Plan van aanpak 

Kids2Ellens heeft met de medewerkers besproken en bekeken wat de grote en kleine risico’s zijn in 

onze groepen/gang/speelplein en gymzaal. Dit staat ook beschreven kleine risico’s. De medewerkers 

lezen dit Veiligheidsplan en Hygiëne plan en zullen aanvulling geven waar nodig is. 

Aan de hand van team vergaderingen en overleg voor het werk (dit gebeurd elke dag) zal er ook 

besproken worden waar we tegen aan lopen en dit natuurlijk verwerken in dit plan. 

Kids2Ellens heeft 2 locaties. Locatie Eem en locatie Revius. Beide locaties zitten in de school van de 

Sint Bavoschool. Met de directie van school hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van 

lokalen, speelplein, gang en gymzaal. Ook hebben we afspraken als er grote en of kleine risico’s zijn 

door spullen die stuk zijn. Dit wordt gelijk door ons doorgegeven aan de conciërge van school en dit 

wordt zo spoedig mogelijk gemaakt door school of door een professionele klusser. Wat wij zelf 

kunnen maken en of vervangen dan doen we dit natuurlijk gelijk. 

Kids2Ellens streeft erna om onze opvang zo kindvriendelijk mogelijk te maken. Helaas kan dit niet 

altijd maar wij doen ons uiterste best om dit wel na te streven. 

 

De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien van 

veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal actie punten op 

de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren. De belangrijkste actie punten 

zijn: 

- Kindvriendelijke stopcontacten vervangen- dit wordt gelijk geregeld door Kids2Ellens 

- Lamp stuk in de gang- dit doorgegeven aan de conciërge en die gaat het gelijk vervangen. 

Kids2Ellens ruimt de gebroken lamp op en zorgt dat de kinderen niet in de gang spelen op 

hun sokken. 

- Snoeren van de thee en koffie zet apparaat hangen naar beneden- Kids2Ellens zorgt ervoor 

dat de snoeren hoog hangen zodat de kinderen er niet bij kunnen. Als er thee/koffie is gezet 

de snoer omhoog doen en de stekker uit het stopcontact. 
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Communicatie en afstemming intern en extern 
 

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken gaan voelen bij het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of 

bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe medewerker op de 

locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Zodanig dat deze persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit 

aan de orde is. 

 

Tijdens team overleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast 

agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. 

Medewerkers worden hierdoor vertrouwd en het geven van feedback aan elkaar. 

 

Tijdens het intake gesprek berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en 

gezondheid. Ook staat het veiligheids- en gezondheidsbeleid op onze website (www.kids2ellens.nl). 

Zo zijn ouders direct op de hoogte van onze visie ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Bij 

veranderingen binnen onze beleidsplan worden ouders op de hoogte gebracht en ook op onze 

website wordt het plan aangepast.  

Ook onze oudercommissie heeft dit plan van ons ontvangen en kan ons voorzien van tips en 

eventuele aanvullingen. Onze oudercommissie heef hier een adviserende rol in. 

Bij vragen van ouders kunnen we die gelijk beantwoorden of na onderzoek erop terug komen bij de 

ouders. 

 

Ondersteuning en melding van klachten 
Voor ouders en medewerkers 

Ondanks wij erna streven dat alles goed verloopt kan het altijd gebeuren dat ouders of medewerkers 

een klacht hebben over de wijze waarop aan veiligheid en gezondheid wordt gewerkt.  

 

In geval van een klacht wordt ouders vanuit de rijksoverheid het volgende stappenplan geboden: 

 

Stap 1: Klacht indienen bij de opvang 

U kunt een klacht indienen bij de directie van Kids2Ellen of bij een van de medewerkers van 

Kids2Ellens. Dit mag mondeling of schriftelijk. 

 

Stap 2: Contact opnemen met Klachtenloket Kinderopvang 

Kids2Ellens heeft een interne en externe klachten regeling. Als u klacht binnen 6 weken door ons niet 

behandeld is kunt u naar de externe klachten commissie gaan. U kunt contact opnemen met een van 

de leden van de oudercommissie. Mocht u klacht dan nog niet na tevredenheid opgelost zijn dan 

kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Dit is onderdeel van de 

Geschillencommissie Kinderopvang. Van het loket krijgt u informatie en advies. Ook kunnen zij 

bemiddelen tussen u en Kids2Ellens. Deze dienst is gratis. 

 

Stap 3: Klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang 

Is uw klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie 

Kinderopvang. U betaald hiervoor een beperkte vergoeding (klachtengeld). Om dit te kunnen doen, 

moet u eerst de interne klachtenprocedure van de opvang doorlopen hebben. 

 

http://www.kids2ellens.nl/
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Hoewel wij, Kids2Ellens en medewerkers, ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te 

voeren ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of 

ouder een klacht heeft. We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst met de 

medewerker of ouder zelf om tot een oplossing te komen. 

 

Indien we er met de medewerker of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de medewerker of 

ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het uiterste geval met de 

Geschillencommissie Kinderopvang. 

Dit staat ook beschreven in ons beleidsplan van interne en externe klachten procedure. 

Kids2Ellens streeft erna om zoveel mogelijk de klachten van ouder en of medewerker zelf op te 

lossen met de ouder of medewerker.  
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Bijlage 1: 
 

 

 

 

 Schoonmaak schema  

Wat  Dage  
lijks  

Weke  
lijks  

Maande  
lijks  

Anders  hoe  Door  

Vloeren  X        Stofzuigen / dweilen  Schoonmaker 
en kids2ellens 

Deuren    X      Nat  Schoonmaker 

Ramen        2x per jaar    Glazenwasser 
En Kids2Ellens  

Radiotoren        4 x per jaar  Nat + stofzuiger  Schoonmaker 
en Kids2Ellens  

Vensterbank    X      Nat  Schoonmakers 
en Kids2Ellens 

Afvalbakken    X      Nat Kids2Ellens   

Afvalbakken binnenkant      X    Nat spuiten  Kids2Ellens 

Afvalbakken legen  X          Kids2Ellens  

Speel en werkvlakken  X        Nat  Kids2Ellens 

Tafels    X      Nat  Kids2Ellens 

Kasten/planken    X      Nat  Kids2Ellens 

Kasten/planken hoog      X    Nat  Kids2Ellens 

Deurmat  X        Stofzuigen  Schoonmaker 

Speelgoed vies/veel in de mond  X        Nat  Kids2Ellens 

Speelgoed      X    Nat/ controleren 
beschadigingen  

Kids2Ellens 

Knuffelbeesten/kussen      X    Wasmachine 60 graden  Thuis bij een 
medewerker 
van 
Kids2Ellens 

Verkleedkleding      X    Wasmachine 60 graden  Thuis bij een 
medewerker 
van 
Kids2Ellens 

Keukendoeken        Ieder dagdeel    Kids2Ellens 

Deurklinken/ handgrepen  X        Nat  Schoonmaker 
en Kids2Ellens 
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Keuken      X    Nat  Kids2Ellens 

Aanrecht/wasbak  X        Nat  Kids2Ellens 

Toiletten  X        Nat  Schoonmaker 
en 
Kids2Ellens 

Wastafel/kranen  X        Nat  Schoonmaker 
en 
Kids2Ellens 

Werkkast      X    Nat  Kids2Ellens 
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Bijlage 2: RIE Revius 

 

 
Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind valt 

doordat het 

niet bij de 

trapleuning 

kan  

Huisregel is dat 

kinderen niet bij de 

trap mogen komen 

zonder begeleiding 

Huisregels  Pedagogisch 

medewerker  

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind valt 

doordat de 

trapleuning 

niet goed 

vastzit 

Trapleuning vast 

zetten en zorgen dat er 

goede muursteunen 

aanzitten 

 

Huisregels  Pedagogisch 

medewerker 

 

 

1x per 

maand 

controleren 

B1 Kind glijdt 

van de 

leuning en 

valt 

Stoer gedrag niet 

tolereren en niet 

glijden op de trap 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B2 Kind 

struikelt 

over 

kapotte 

trede 

Traptreden die kapot 

zijn repareren 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Aktie door huisbaas/ 

conciërge  

1x per 

maand 

controleren 

B1 

 

 

 

 

 

Kids2Ellens 

17 januari 

2018 

 

Kind glijdt 

uit op een 

gladde 

trede 

Niet rennen in de 

gangen 

doorgeven huisbaas/ 

conciërge 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Aktie door huisbaas/ 

conciërge  

Doorlopend 

op toezien 
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B1 

 

 

 

 

Kind raakt 

bekneld 

tussen de 

treden van 

een open 

trap 

Huisregel is dat 

kinderen niet bij de 

trap mogen komen 

zonder begeleiding 

Altijd waarschuwen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind valt 

van de trap 

Huisregel is dat 

kinderen niet bij de 

trap mogen komen 

zonder begeleiding 

Altijd waarschuwen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind valt 

aan de 

zijkant van 

de trap 

Huisregel is dat 

kinderen niet bij de 

trap mogen komen 

zonder begeleiding. 

Altijd waarschuwen 

 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind klimt 

over of 

door de 

balustrade 

en valt 

Kinderen mogen 

zonder begeleiding 

niet op de trap 

Altijd met de voeten 

op de grond blijven 

staan 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

VLOER 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 

 

 

 

Kids2Ellens 

17 januari 

2018 

Kind 

struikelt 

over een 

oneffenheid 

Losse dingen vast 

zetten(vloer) 

Geen losse 

snoeren(kabelgoot 

aanbrengen) 

Afspraak: laat geen 

losse voorwerpen op 

de grond slingeren 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Conciërge  

Maandelijks 

controleren 
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B2 Kind glijdt 

uit over 

natte vloer 

De vloer drogen 

schoenen aanhouden 

en rustig lopen in 

school 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B2 Kind glijdt 

uit over een 

gladde 

vloer 

Vloermat vastleggen  

 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker en 

conciërge  

Doorlopend 

op toezien 

 

MUUR 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B2 Kind 

bezeert zich 

aan een 

oneffenheid 

Uitstekende delen 

afschermen 

Scherpen voorwerpen 

verwijderen en muur 

glad maken 

Aktie huisbaas 

Afspraak met 

school dat hun 

dat repareren 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

 

GARDEROBE 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind botst 

tegen 

kapstokhaak 

Kapstokken die naar 

voren wijzen 

omdraaien 

Kapstokhaken 

afschermen met een 

plank 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker en school 

1x per 

maand 

controleren 

 

 

Kids2Ellens 17 januari 2018 
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DEUR 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

A2 Kind krijgt 

vingers 

tussen de 

deur 

Deurbuffer plaatsen 

Veiligheidsstrips 

aanbrengen 

Huisregels  

 

Pedagogisch 

medewerker en 

huisbaas/conciërge  

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind valt 

door glas in 

of naast 

deur 

Veiligheidsglas 

aanbrengen 

Onze deuren zijn 

voorzien van 

veiligheidsglas 

Huisregels 

Aktie door 

school 

Pedagogisch 

medewerker en 

huisbaas/conciërge 

Doorlopend 

op toezien 

 

RAAM 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind valt 

door ruit 

Wij hebben kiep ramen 

staan altijd in de 

kiepstand 

Niet spelen bij het 

raam 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker  

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind valt 

door open 

raam 

Wij hebben kiep ramen 

staan altijd in de 

kiepstand 

Niet spelen bij het 

raam 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker  

Doorlopend 

op toezien 
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VERWARMING 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind botst 

of valt 

tegen 

radiator 

Voldoende loopruimte 

creëren bij radiatoren 

Afspraak: binnen niet 

rennen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker  

Doorlopend 

op toezien 

 

VERLICHTING 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind 

struikelt 

door 

onvoldoende 

licht 

Lamp stuk is gelijk 

vervangen en meer 

watt erin doen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Aktie: 

huisbaas/conciërge 

1x per 

maand 

controleren 

B1 Lamp wordt 

stuk gegooid 

en glas valt 

naar 

beneden 

Kind gelijk uit onveilige 

situatie halen 

Afspraak: binnen niet 

gooien met spullen 

De lampen zijn 

beschermd 

Huisregels 

Pedagogisch 

medewerker 

 

Aktie huisbaas/conciërge 

1x per 

maand 

controleren 

 

ELEKTRA 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind komt 

in contact 

met 

elektriciteit 

Kind veilige 

wandcontactdozen 

plaatsen 

Alle 

stopcontacten 

zijn beveiligd 

Pedagogisch 

medewerker 

 

1x per 

maand 

controleren 
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GIFTIGE STOFFEN 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 

 

 

Kind heeft 

toegang tot 

schoonmaak 

middel 

Schoonmaak middelen 

achter slot en grendel 

Afspraak met 

collega’s 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind eet van 

giftige plant 

Planten hoog zetten. 

Wij hebben geen 

planten 

Afspraak met 

collega’s 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind eet 

sigaretten 

of 

medicijnen 

uit tas van 

een leidster 

Tassen en of 

medicijnen/sigaretten 

in een afgesloten kast 

Afspraak met 

collega’s 

Pedagogisch 

medewerker 

Door- 

Lopend 

Op 

toezien 

 

LEEFRUIMTE 

VLOER 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind 

struikelt 

over een 

oneffenheid 

Laat geen losse 

voorwerpen op de 

grond slingeren 

Alles wat los zit zorgen 

dat het vast komt te 

zitten 

Huisregels en 

afspraak met 

school 

Pedagogisch 

medewerker en school 

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind glijdt 

uit over 

natte vloer 

Schoenen aan, vloer 

droog maken 

Niet rennen binnen 

Afspraak met 

school en 

huisregels 

Pedagogisch 

medewerker en school 

Doorlopend 

op toezien 
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MUUR 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B2 |Kind 

bezeert zich 

aan een 

oneffenheid 

Oneffenheden 

verwijderen uit de 

muur 

Niet rennen binnen 

Huisregels en 

afspraak 

huisbaas 

/conciërge  

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

LEEFRUIMTE 

GANG 

 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum gereed 

B1 Kind loopt 

tegen een 

openstaan

de deur op 

Kinderen aanleren 

dat ze de deuren 

dicht doen 

Huisregels en 

afspraak met 

kinderen en 

leidsters 

Pedagogisch 

medewerker en 

kinderen 

Doorlopend 

Op toezien 

B1 Rennen en 

glijden in 

de gangen 

Kinderen duidelijke 

afspraken maken 

niet rennen en 

glijden 

School is een 

wandelgebied 

Huisregels en 

bespreken 

met de 

kinderen  

Pedagogisch 

medewerker en 

kinderen 

Doorlopend 

bespreken en 

op toe zien 

A1 Vinger 

tussen de 

deur 

Kinderen niet met 

deuren laten 

spelen en 

afspraken over 

maken 

Deurklem of wig 

plaatsen 

Huisregels en 

bespreken 

met de 

kinderen 

Pedagogisch 

medewerker en 

kinderen 

Doorlopend 

op toezien en 

bespreken 

B1 Kind 

struikelt 

over rond 

slingerde 

spullen 

Afspraak maken 

met kinderen 

spullen(jassen/tass

en)aan de kapstok 

en schoenen netjes 

eronder 

Huisregels en 

bespreken 

met 

kinderen 

Pedagogisch 

medewerker en 

kinderen 

Doorlopend 

op toezien en 

bespreken 
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DEUR 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

A2 Kind krijgt 

vingers 

tussen de 

deur 

Voor deuren die open 

staan deurklem of wig 

plaatsen 

Afspraak niet met 

deuren spelen/dicht 

doen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind valt 

door glas in 

of naast 

deur 

Veiligheidsglas 

aanbrengen 

Onze deuren zijn 

voorzien van 

veiligheidsglas 

Huisregels 

Aktie door 

school 

Pedagogisch 

medewerker en huisbaas  

Doorlopend 

op toezien 

 

RAAM 

 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind valt 

door ruit 

Wij hebben kiep ramen 

staan altijd in de 

kiepstand 

Niet spelen bij het 

raam 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker  

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind valt 

door open 

raam 

Wij hebben kiep ramen 

staan altijd in de 

kiepstand 

Niet spelen bij het 

raam 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker  

Doorlopend 

op toezien 
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VERWARMING 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind botst 

of valt 

tegen 

radiator 

Voldoende loopruimte 

creëren bij radiatoren 

Afspraak: binnen niet 

rennen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker  

Doorlopend 

op toezien 

VERLICHTING 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind 

struikelt 

door 

onvoldoende 

licht 

Lamp stuk is gelijk 

vervangen en meer 

watt erin doen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 
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1x per 

maand 

controleren 

B1 Lamp wordt 

stuk gegooid 

en glas valt 

naar 

beneden 

Onbeschermde 

verlichting vervangen 

door armatuur met 

afgeschermde lampen 

Afspraak: binnen niet 

gooien met spullen 

De lampen zijn 

beschermd 

Huisregels 

Pedagogisch 

medewerker 

Huisbaas en 

conciërge 

 

1x per 

maand 

controleren 

ELEKTRA 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Ver-

antwoorde-

lijke 

Datum gereed 

B1 Kind komt in 

contact met 

elektriciteit 

Kindveilige 

wandcontactdozen 

plaatsen 

Alle 

stopcontacten 

zijn beveiligd 

Pedagogisch 

medewerker 

 

1x per maand 

controleren 

B1 

 

 

 

Kind trekt aan 

elektriciteitssnoet 

en krijgt apparaat 

op zich 

Apparaten vastzetten 

Apparaten zo neer 

zetten dat de kinderen 

er niet bij kunnen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend op  

toezien 
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GIFTIGE STOFFEN 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 

 

 

Kind heeft 

toegang tot 

schoonmaak 

middel 

Schoonmaak middelen 

achter slot en grendel 

Afspraak met 

collega’s 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind eet van 

giftige plant 

Planten hoog zetten. 

Wij hebben geen 

planten 

Afspraak met 

collega’s 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

 

MEUBILAIR 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

A2 Kind stoot 

zich tegen 

meubilair 

Genoeg loopruimte 

creëren en niet rennen 

binnen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B2 Kind krijgt 

splinter in 

zijn vinger 

Speelgoed schuren of 

weggooien en splinters 

van meubilair 

afschuren 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kast valt 

om en kind 

komt onder 

de kast 

Niet op kasten 

klimmen en als je er 

niet bij kan vragen aan 

een leidster 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B1 Decorstuk 

op 

onderbeen 

van kind 

gevallen 

Decorstuk uit 

loopruimte halen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 
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SPEELGOED 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B2 Kind 

verwondt 

zich aan 

een scherp 

speelgoed 

of splinters 

aan 

speelgoed 

Stuk speelgoed gaat 

weg 

Speelgoed schuren 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

1 x per 2 

maanden 

controleren 

 

VERBRANDING 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind brandt 

zich aan 

soldeerbout 

Afspraak: niet spelen 

met soldeerbout/ 

Gereedschap 

Wij hebben geen 

soldeerbouten 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

B1 Kind heeft 

toegang tot 

lucifers 

Afsluiten in afgesloten 

kast 

Afspraak niet spelen 

met vuur 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

B1 Kind brandt 

zich aan 

heet water 

Water koker hoog 

zetten en afspreken 

dat ze niet aan de heet 

water kraan mogen 

zitten 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

B1 Thee komt 

over kind 

heen 

Thee hebben we in 

thermobekers met 

deksel 

Bekers ver op 

tafel/aanrecht zetten 

of hoog 

Afspraak: Thee aan 

tafel drinken en niet 

op tafel laten staan 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 
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OVERIG 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind zaagt 

in vingers 

Goede uitleg geven 

hoe moet worden 

omgegaan met zaag  

Alleen zagen met 

oudere kinderen en 

altijd onder 

begeleiding 

Bij Kids2Ellens geen 

zagen op locatie 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

B1 Kinderen 

botsen 

tegen 

elkaar aan 

Beleid volgen: Binnen 

wandel gebied dus 

rennen we niet! 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

B1 

 

 

Kind botst 

tegen 

object 

Niet rennen en zoveel 

mogelijke vrije 

loopruimtes maken 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind wordt 

door 

huisdier 

gebeten 

Afspraak: geen 

huisdieren mee naar 

nso. 

Op school mogen geen 

huisdieren 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

B1 Messen en 

scharen 

Altijd in afgesloten 

bakken en opruimen 

als je ermee klaar bent 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 
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BUITENRUIMTE 

 

SPEELTOESTEL 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind valt 

van een 

speeltoestel 

op harde 

ondergrond 

Zachte ondergrond 

verzorgen 

Onder onze 

speeltoestellen zit 

zachte ondergrond 

Directie van 

school 

besproken 

Huisbaas en conciërge  Doorlopend 

controleren 

B1 Kind valt 

door defect 

materiaal 

Defect materiaal 

maken of verwijderen 

School en 

huisregels 

Pedagogisch 

medewerker en school 

Doorlopend 

op 

controleren 

A1 Kind blijft 

met 

koordje van 

capuchon 

(achter 

glijbaan) 

hangen 

Kleren waarin kleding 

kan haken dichtmaken 

Koordjes vastmaken en 

ouders op attenderen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op 

controleren 

B1 Kind komt 

met nek 

klem te 

zitten 

tussen 

traptrede 

Afspraak: gewoon 

lopen de traptrede op 

en niet “spelen”  

Kleine kinderen 

begeleiden hierin 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op 

controleren 

dichte trap 

op school 

B1 Kind 

verwondt 

zich aan 

scherpe 

rand van 

speeltoestel 

Stuk speeltoestel 

herstellen of 

verwijderen 

School en 

huisregels 

Directie van school en 

pedagogisch 

medewerker meldt dit 

1x per 2 

maanden 

controleren 
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Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind krijgt 

splinter 

Beschadigd hout 

repareren/vervangen 

Roestplekken schuren 

en opnieuw lakken 

 

Directie 

afspraak en 

huisregels 

Huisbaas en conciërge 

Pedagogisch 

medewerker 

1x per 2 

maanden 

controleren 

B1 Kind 

struikelt 

over 

 Speel- 

toestel 

Goed in de gaten 

houden en kind erop 

aanspreken wat er kan 

gebeuren 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Door- 

lopend 

controleren 

B1 Kind botst 

tegen 

ander kind 

op de 

schommel 

Rond de schommel 

geen kinderen laten 

spelen en rennen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Door- 

lopend 

controleren 

B1 Vinger van 

kind zit 

klem in 

holle buis 

Rond de buis toezicht 

houden en duidelijke 

afspraken maken 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Door- 

lopend 

controleren 

A1 Beknellen 

van vingers 

bij 

schommel 

Ketting op grijphoogte 

van hoesjes voorzien 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Door- 

Lopend 

controleren 

B1 Kind valt 

van 

veerwip 

door defect 

materiaal 

Veerwip direct 

vervangen of maken 

 

Directie 

afspraak en 

huisregels 

Pedagogisch 

medewerker 

1x per 2 

maanden 

controleren 

B1 Kind snijdt 

zich aan 

zwerfvuil in 

zandbak 

Zandbak afsluiten Directie 

afspraak en 

huisregels 

Pedagogisch 

medewerker 

1x per 

maand 

controleren 

B1 Kind stoot 

zich tegen 

rand van de 

zandbak 

Bespreken dat dit kan 

gebeuren 

Ruwe rand glad maken 

Ronde randen maken 

School afspraak 

en huisregels 

Pedagogisch 

medewerker 

Door 

lopend 

controleren 
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OMHEINING 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

A1 Kind rent al 

spelend de 

straat op 

Kinderen mogen het 

schoolplein zonder 

toestemming niet 

verlaten 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

A1 Kind valt of 

bezeert zich 

aan 

omheining 

Scherpe randen 

verwijderen niet 

klimmen op het hek 

Huisregels Afspraak school en 

pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

A1 Kind klimt 

op 

omheining 

en valt 

Niet klimmen op de 

hekken 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

A1 Kind valt 

door glazen 

windscherm 

Geen pesterijen bij 

ruiten. 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

 

ONDERGROND 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind 

struikelt 

over 

boomwortel 

Melden bij 

desbetreffende 

instantie en bij school 

Huisregels Directie, desbetreffende 

instantie en pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

B1 Kind 

struikelt 

over 

oneffenheid 

Oneffenheid 

vervangen en melden 

bij instantie 

Huisregels Directie , desbetreffende 

instantie en pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

B1 Kind glijdt 

uit over 

natte plek 

Kinderen op 

attenderen 

Bij sneeuw/ijs vegen of 

pekel strooien 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 
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OVERIG 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind rent 

tegen 

obstakel 

Obstakels, zoals 

prullenbakken, buiten 

looproute plaatsen 

Afspraak 

directie 

Huisbaas en conciërge  1x per 3 

maanden 

controleren 

B1 Kind botst 

tegen fiets 

Fietsen op het 

schoolplein mag maar 

houd rekening met 

spelende kinderen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

B1 Kind valt 

van fiets 

Duidelijk bespreken of 

een kind kan fietsen en 

welke fiets bij ze past.  

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind 

bezeert 

zich aan 

zwerfvuil 

Speelplaats 

controleren en vuil 

verwijderen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind wordt 

omver 

gelopen 

Duidelijke afspraken 

maken over hoe we 

met elkaar spelen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

A1 Kind raakt 

ter water 

Niet bij het water en 

niet klieren bij het 

water 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind valt 

met skaten 

Altijd bescherming 

dragen en uitleg geven 

over remmen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind botst 

met skaten 

tegen 

ander kind 

Een apart gedeelte 

maken voor skater 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 
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SANITAIR KINDEREN 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind glijdt 

uit over 

natte vloer 

Niet rennen naar het 

toilet als de kinderen 

weg zijn vloer dweilen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

A1 Kind 

verbrandt 

zich aan 

heet water 

Handen wassen met 

koud water(wij hebben 

geen heet waterkraan 

in toilet) 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

A1 Kind drinkt 

van 

schoonmaak 

middelen 

Schoonmaak middelen 

opbergen in afgesloten 

kast 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

KEUKEN (VERBRANDING) 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

A1 Kind brandt 

zich aan 

kookplaat 

Alleen onder 

begeleiding bij de 

kookplaat en uitleggen 

dat ze er niet mogen 

aankomen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

A1 Kind trekt 

pan van 

fornuis 

Alleen onder 

begeleiding bij fornuis 

en uitleggen dat het 

heet is 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

A1 Kind heeft 

toegang tot 

lucifers/ 

aansteker 

Lucifers/aansteker in 

afgesloten kast. 

Afspreken met 

kinderen dat aan een 

juf/meester geven 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

A1 

 

 

Kids2Ellens 

Revius 17 

januari 

2018 

Kind brandt 

zich aan 

heet water 

Thermostatische kraan 

plaatsen en altijd 

onder begeleiding bij 

de warme kraan 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 
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A1 Hete thee 

komt over 

een kind 

heen 

Thee in thermo bekers 

en ver en hoog weg 

zetten Nooit thee 

drinken met een kind 

op schoot 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

OVERIG 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

A1 Kind snijdt 

zich aan 

een mes 

Laat geen messen 

liggen altijd opruimen 

en kinderen onder 

begeleiding laten 

snijden 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

A1 Kind drinkt 

van 

schoon- 

maak 

middel 

Schoonmaak middelen 

achter slot en grendel 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind glijdt 

uit over 

natte vloer 

Natte plekken gelijk 

opdweilen en andere 

tijden dweilen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

 

BERGRUIMTE 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

A1 

 

 

 

 

 

Kids2Ellens 

Revius 17 

januari 

2018 

Kind drinkt 

van schoon 

maakmiddel 

Schoonmaakmiddel 

achter slot en grendel.  

Huisregels Pedagogisch 

medewerker en school 

Door –

lopend 

op toe 

zien 
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A1 Kind krijgt 

giftige 

stoffen 

binnen 

omdat 

voedsel 

naast 

gevaarlijke 

stoffen 

wordt op- 

geborgen 

Giftige stoffen en 

voedsel niet bij elkaar 

opbergen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Door 

lopend 

contro- 

leren  

A1 Kind brandt 

zich aan 

heet water 

Thermostatische 

kranen plaatsen en 

altijd onder 

begeleiding laten gaan 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Door 

lopend 

op toe- 

Zien 

KANTOOR (GIFFTIGE STOFFEN) 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind eet 

medicijnen 

uit tas 

leidster  

Tassen hoog of in een 

afgesloten kast. Liefst 

geen medicijnen 

meenemen 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind eet 

sigaretten 

op 

Sigaretten in dichte 

kast opbergen. Er mag 

niet gerookt worden 

onder werktijd 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

B1 Kind eet 

toner van 

kopieer 

machine 

Alleen onder 

begeleiding laten 

kopiëren 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 
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OVERIG 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind snijdt 

zich aan 

kantoor 

artikelen 

Kinderen niet toe laten 

in het kantoor en 

kantoor artikelen hoog 

of in afgesloten kast 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

 

SANITAIR VOLWASSEN 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind drinkt 

van 

schoonmaak 

middelen 

Schoonmaak middelen 

opbergen in afgesloten 

kast 

Kinderen mogen niet 

op het toilet voor 

juffen/meesters 

Huisregels en 

afspraak met 

directie school 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

controleren 

 

OMGEVING 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind moet 

oversteken 

tussen 

geparkeerde 

auto’s 

Veilige oversteek 

afspreken en altijd 

onder begeleiding 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

A1 Kind rent de 

weg op als 

het wordt 

opgehaald 

Ouders erop 

attenderen en 

bespreken met 

kinderen dat ze niet de 

weg mogen oprennen 

Huisregels en 

afspraak met 

ouders 

Ouders en pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 
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OMHEINING 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind rent al 

spelend de 

straat op 

Tijdens de nso niet het 

schoolplein verlaten 

als het niet hoeft. 

Anders toestemming 

vragen en toezicht 

houden 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind 

bezeert 

zich aan 

omheining 

Scherpe onderdelen 

verwijderen 

Huisregels Directie school en 

pedagogisch 

medewerker 

1x per 3 

maanden 

controleren 

B1 Kind druipt 

onder de 

omheining 

en komt 

klem te 

zitten 

Zorgen dat er geen 

ruimte ontstaat tussen 

de omheining en de 

onderkant. 

Kinderen mogen niet 

graven in de aarde 

Huisregels Directie school en 

pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

B1 Kind klimt 

op 

omheining 

en valt 

Niet klimmen op 

hekken en dit 

bespreken en kinderen 

erop aanspreken 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

GYMZAAL 

Voordat we de gymzaal ingaan worden er eerst duidelijke afspraken gemaakt met de kinderen over 

met welk materiaal we wel en niet mogen spelen. Dit verschilt per leeftijdscategorie en per dag 

verschillend. Bij elke gym attributen moet er begeleiding staan. 

Urgentie 

code 

Scenario Actie/toelichting Beschreven 

in 

Verantwoordelijke Datum 

gereed 

B1 Kind kan 

met alle 

losse gym 

attributen 

gooien 

Nergens mee gooien 

alleen met de bal. 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 

A1 Kind valt uit 

klimrek 

Kinderen mogen niet 

hoger dan 3 trede en 

altijd onder 

begeleiding 

Huisregels Pedagogisch 

medewerker 

Doorlopend 

op toezien 
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Sinds augustus 2015 zitten wij  met de kinderen op de 1e verdieping  en hebben 2 lokalen tot onze 

beschikking.  Dit betekend wel dat we 2 trappen op moeten met de kinderen. De kleuters en groep 3 

gaan onder begeleiding van 2 medewerkers van Kids2Ellens naar boven. De kinderen uit groepen 4 

t/m 8 gaan zelfstandig naar boven. De kinderen lopen achter elkaar naar boven, aan de rechterkant 

met een hand aan de leuning. Dit is meerdere malen besproken en geoefend met de kinderen. Naar 

beneden lopen we ook aan de rechterkant , achter elkaar en met een hand aan de leuning. We geven 

elkaar de ruimte en lopen rustig, zonder een tree over te slaan, de trap op en af. De groepen 4 t/m 8 

gaan zelf naar boven maar als we met z’n allen naar buiten gaan of naar de gymzaal dan gaan we op 

dezelfde manier naar beneden als de groepen 1 t/m 3.  

Dit wordt dagelijks met de kinderen besproken door de medewerkers van Kids2Ellens en de kinderen 

worden erop aangesproken als ze klieren op de trap en anders de trap af lopen als afgesproken. Als 

de kinderen van de groepen 4 t/m 8 zich niet aan de afspraken houden dan bespreken we dit met ze 

en gaan ze nog een keer de trap af. De medewerkers van Kids2Ellens houden dit dagelijks in de gaten 

en letten daar doorlopend op. 

 

Sinds augustus 2016 hebben we 1 lokaal tot onze beschikking en 1 lokaal samen doen met groep 7. 

We hebben afspraken gemaakt met de leerkracht en de directeur van school. Als de school uit is 

gaan wij met de groepen 4 t/m 7 het klaslokaal in. De kinderen gaan hier eten, drinken en eventueel 

knutselen, lezen en op de computer. Als kinderen willen spelen kan dit op de gang. Hier kunnen ze 

spelletjes doen, huttenbouwen, met kapla bouwen, enz. De gang is zo ingedeeld dat daar ook tafels 

en stoelen van ons staan zodat kinderen daar ook rustig kunnen zitten.  Als de kinderen op de gang 

aan het spelen, knutselen, bouwen enz., zijn dan is er altijd toezicht van een pedagogische 

medewerker.  

Wij, kids2ellens, zorgt ervoor dat het klaslokaal netjes is als we weggaan. Alle tafels schoon zijn, er 

wordt geveegd, stoelen op de tafels en ramen dicht.  

De leerkracht is tijdens de nso in principe in het lokaal. Maar kan ook wel eens voorkomen dat de 

leerkracht vergadering, gesprekken of andere dingen te doen heeft. 

GANG (Bij lokaal nso en klas lokaal) 

 

Urgent

ie 

code 

Scenario Actie/toelicht

ing 

Beschrev

en in 

Verantwoordeli

jke 

Datum 

gereed 

B2 

 

 

Kids2Elle

ns Revius 

17 

januari 

2018 

Een lamp 

wordt stuk 

gegooid en 

glas valt 

naar 

beneden 

Zorg ervoor dat het 

kind niet met iets 

gooit in de gang 

 Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 



65 
 

 

B1 Kind komt 

in contact 

met 

elektriciteit 

Zorg dat de 

stopcontacten 

afgeschermd zijn 

Stopcontact- 

en beveiligen 

Pedagogische 

medewerker 

1 x per 

maand 

B2 Kind 

struikelt uit 

over een 

oneffenheid 

Laat niets liggen op 

de grond dan blijft 

een ander ook 

gezond 

Groepsregel Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

A2 Kind 

struikelt 

over 

speelmateri

aal 

Laat niets liggen op 

de grond dan blijft 

een ander ook 

gezond 

Groepsregel Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd 

Op 

toezien 

B2 Kind glijdt 

uit over 

gladde/ 

natte vloer 

Rennen, springen 

klimmen is goed 

maar niet binnen 

Gladde/ natte 

plekken worden 

gelijk droog 

gemaakt 

groepsregel Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

B2 Kind 

bezeert zich 

aan een 

oneffenheid 

Gebreken worden 

gelijk aan de Sint 

Bavoschool gemeld 

Afspraak met 

directie 

school 

Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

 

Urgent

ie 

code 

Scenari

o 

Actie/toelichti

ng 

Beschrev

en in 

Verantwoordeli

jke 

Datum 

gereed 

B2 Kind botst 

tegen een 

kapstok 

Kapstokken zijn 

afgeschermd 

 School 1 x per 

maand 

B1 

 

 

Kids2Ellen

s Revius 

17 januari 

2018 

Kind krijgt 

vingers 

tussen de 

deur 

We spelen niet bij 

en niet met deuren 

Groepsregel Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 
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B1 Kind slaat 

een raam 

stuk 

We spelen niet in 

de buurt van glas in 

deuren. 

Veiligheidsglas 

Groepsregel Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

B1 Kind botst 

of valt 

tegen een 

radiator 

Radiators zijn 

afgeschermd 

Afspraak met  

directie 

school 

School en 

pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

A2 Kind botst 

tegen een 

object of 

een ander 

kind 

Geef elkaar de 

ruimte en ruim 

spullen op en laat 

ze niet slingeren 

Groepsregel Pedagogisch 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

A2 Kast valt 

om en 

komt op 

een kind 

Kasten staan vast 

aan de muur 

Afspraak met 

directie 

school 

Pedagogische 

medewerker 

1 x per 

maand 

controler

en 

      

 

KLAS LOKAAL GROEP 7 (SCHOOLJAAR 2016/2017) 

Urgent

ie 

code 

Scenari

o 

Actie/toelichti

ng 

Beschrev

en in 

Verantwoordeli

jke 

Datum 

gereed 

B1 

 

Kind krijgt 

vingers 

tussen de 

deur 

We spelen niet bij 

en niet met deuren 

Groepsregel Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

B1 Kind botst 

of valt 

tegen een 

radiator 

Radiators zijn 

afgeschermd 

Afspraak met 

directie van 

school 

School en 

pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

A2 Kind botst 

tegen een 

object of 

een ander 

kind 

Geef elkaar de 

ruimte en ruim 

spullen op en laat 

ze niet slingeren 

Groepsregel Pedagogisch 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 
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A2 Kast valt 

om en 

komt op 

een kind 

Kasten staan vast 

aan de muur 

Afspraak 

huisbaas/ 

conciërge  

Pedagogische 

medewerker 

1 x per 

maand 

controler

en 

B2 Kind 

bezeert 

zich aan 

een 

oneffenhe

id 

Gebreken worden 

gelijk aan de Sint 

Bavoschool gemeld 

Afspraak met  

directie 

school 

Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

B2 Een lamp 

wordt stuk 

gegooid 

en glas 

valt naar 

beneden 

Zorg ervoor dat het 

kind niet met iets 

gooit in het lokaal 

Melden aan 

conciërge 

van school  

Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

B1 Kind 

drinkt van 

schoonma

ak 

middelen 

Schoonmaak 

middelen opbergen 

in afgesloten kast 

 

 

Huisregels en 

afspraak met 

school/ 

leraar 

Pedagogisch 

medewerker 

Doorlope

nd 

controler

en 

      

 

Wij hebben afspraken gemaakt met de leerkracht van desbetreffende groep waar wij zitten met de 

groepen 4 t/m 7 vanaf 15.30 uur. 

We mogen de tafels en stoelen aan de kant schuiven als we grote activiteiten of spelletjes gaan doen.  

Wij gebruiken geen materialen van de groep waar we zitten. Wij hebben eigen materialen.  

Kinderen mogen gebruik maken van de computers. Bij ons mogen de kinderen vanaf groep 5 op de 

computer, nadat ouders, kind en medewerker van Kids2Ellens, het computer contract hebben 

getekend. 

Kids2Ellens gebruikt ook de gang waar er tafels en stoelen staan. De kinderen kunnen hieraan 

knutselen, spelletjes doen, hutten bouwen enz. 

Kids2Ellens laat de groep schoon en opgeruimd achter als wij eruit gaan.  

Wij hebben nauw contact met de leerkrachten van de groep en de directie van school.  
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Schooljaar 2017/2018 

Sinds september 2017 hebben we 2 klaslokalen, naast elkaar, tot onze beschikking. 1 vast lokaal waar 

de groepen 1 t/m 3 zitten en 1 lokaal waar groepen 4 t/m 7 zitten. Dit 2e lokaal delen we op maandag 

met het Bavolap. Daar zitten kinderen die extra lesstof krijgen. Met de leerkracht van het Bavolap en 

de directie van school hebben we goede afspraken gemaakt voor het gebruik van het lokaal. Het 

Bavolap en wij, Kids2Ellens, hebben hun eigen spullen en we zullen dit bespreken met de kinderen. 

Wij hebben eigen kasten en planken waar we onze spullen op en in kunnen zetten. Dit hebben we 

samen besproken (Kids2Ellens en de leerkracht van het Bavolap). 

Ook hebben we afspraken met elkaar gemaakt over knutselwerkjes ophangen.  

 Dat betekend dat we op maandag pas om 3 uur in het lokaal kunnen als de kinderen uit gaan. De 

andere dagen, dinsdag, donderdag en vrijdag is het Bavolap er niet en kunnen we de spullen voor de 

middag al klaar leggen. 

Ook spelen we met de kinderen op de gang. Van te voren worden er afspraken gemaakt en mogen er 

niet meer dan 4 kinderen tegelijk op de gang spelen. 
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GANG (Bij lokaal nso) 

 

Urgent

ie 

code 

Scenario Actie/toelicht

ing 

Beschrev

en in 

Verantwoordeli

jke 

Datum 

gereed 

B2 Een lamp 

wordt stuk 

gegooid en 

glas valt 

naar 

beneden 

Zorg ervoor dat het 

kind niet met iets 

gooit in de gang 

 Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

B1 Kind komt 

in contact 

met 

elektriciteit 

Zorg dat de 

stopcontacten 

afgeschermd zijn 

Stopcontact- 

en beveiligen 

Pedagogische 

medewerker 

1 x per 

maand 

B2 Kind 

struikelt uit 

over een 

oneffenheid 

Laat niets liggen op 

de grond dan blijft 

een ander ook 

gezond 

Groepsregel Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

A2 Kind 

struikelt 

over 

speelmateri

aal 

Laat niets liggen op 

de grond dan blijft 

een ander ook 

gezond 

Groepsregel Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd 

Op 

toezien 

B2 Kind glijdt 

uit over 

gladde/ 

natte vloer 

Rennen, springen 

klimmen is goed 

maar niet binnen 

Gladde/ natte 

plekken worden 

gelijk droog 

gemaakt 

groepsregel Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

B2 Kind 

bezeert zich 

aan een 

oneffenheid 

Gebreken worden 

gelijk aan de Sint 

Bavoschool gemeld 

Afspraak met 

directie 

school 

Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 
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KLAS LOKAAL 2 

BAVOLAP (OP MAANDAG) EN KIDS2ELLENS 

 (SCHOOLJAAR 2017/2018) 

 

Urgent

ie 

code 

Scenari

o 

Actie/toelichti

ng 

Beschrev

en in 

Verantwoordeli

jke 

Datum 

gereed 

B1 

 

Kind krijgt 

vingers 

tussen de 

deur 

We spelen niet bij 

en niet met deuren 

Groepsregel Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

B1 Kind botst 

of valt 

tegen een 

radiator 

Radiators zijn 

afgeschermd 

Afspraak met 

directie 

school 

School en 

pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

A2 Kind botst 

tegen een 

object of 

een ander 

kind 

Geef elkaar de 

ruimte en ruim 

spullen op en laat 

ze niet slingeren 

Groepsregel Pedagogisch 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

A2 Kast valt 

om en 

komt op 

een kind 

Kasten staan vast 

aan de muur 

Afspraak met 

directie  

Pedagogische 

medewerker 

1 x per 

maand 

controler

en 

B2 Kind 

bezeert 

zich aan 

een 

oneffenhe

id 

Gebreken worden 

gelijk aan de Sint 

Bavoschool gemeld 

Afspraak met  

directie 

school 

Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 

B2 

 

 

Kids2Ellen

s Revius 

17 januari 

2018 

Een lamp 

wordt stuk 

gegooid 

en glas 

valt naar 

beneden 

Zorg ervoor dat het 

kind niet met iets 

gooit in het lokaal 

Melden aan 

conciërge 

van school  

Pedagogische 

medewerker 

Doorlope

nd op 

toezien 
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B1 Kind 

drinkt van 

schoonma

ak 

middelen 

Schoonmaak 

middelen opbergen 

in afgesloten kast 

 

 

Huisregels  Pedagogisch 

medewerker 

Doorlope

nd 

controler

en 
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