Veiligheid
Doel:
In dit document veiligheid en de bijbehorende werkinstructie veiligheid staat omschreven hoe wij de
fysieke veiligheid van alle aanwezigen in en om het gebouw op het gebied van veiligheid waarborgen.
Waarom?
De kinderen die worden opgevangen zijn door hun leeftijd en ontwikkelingsfase kwetsbaar. Daarnaast
brengt een sociale groep ook de nodige risico’s met zich mee. Duidelijke werkinstructies rondom
veiligheid dragen bij aan een gezonde leefomgeving voor deze kwetsbare kinderen.
Verankering:
Het document veiligheid en de bijbehorende werkinstructies zijn verankerd in het Gezondheid en
Veiligheid Beleid van De Boomhut; waaronder ook het protocol hygiëne, huisregels, medicijnen en
spelmaterialen.
Wie is uitvoerend verantwoordelijk?
Leidsters
Wie is in de lijn eerst- verantwoordelijk?
Directie
Werkwijze:
Het document veiligheid verwijst naar de werkinstructie veiligheid, waarin een aantal werkinstructies
op het gebied van veiligheid bij elkaar zijn gebracht.. Zo ontstaat er voor de leidsters van De Boomhut
een duidelijk overzicht in hoe De Boomhut zorgt voor een zorgvuldig uitgevoerd beleid op het gebied
van gezondheid en veiligheid.

Werkinstructie veiligheid
Werkinstructie:
A. Verschonen
•

Benodigde spullen binnen handbereik leggen.

•

Blijf bij het kind op de aankleedtafel, verlies het niet uit het oog.

•

Laat het kind niet alleen op de trap van de aankleedtafel klimmen.

B. Binnenruimtes
•

Kasten zijn verankerd in de muur.

•

Deur strips regelmatig controleren.

•

Meubilair altijd controleren op splinters en beschadigingen

•

Stopcontacten altijd controleren goed vast zitten en kind beveiliging.

•

Lange koortjes van bijv. speelgoed, capuchon en losse knoopjes worden
verwijderd.

•

Berg schoonmaakmiddelen en giftige stoffen weg in een kast waar kinderen
niet bij kunnen.

•

Controleer regelmatig op kleine voorwerpen en verwijder ze (bv kraaltjes).

•

Het is verboden om hete dranken op de tafel te zetten

•

Medicijnen worden buiten handbereik van kinderen bewaard.

C. Buitenruimtes
•

Voor er buiten wordt gespeeld wordt de buitenspeelruimte gecontroleerd op
zwerfafval en andere verontreinigingen.

•

De eventuele toestellen en buitenspeelgoed worden gecontroleerd op
beschadigingen.

•

Controleer regelmatig op kleine voorwerpen of besjes en verwijder ze.

•

De eventuele toestellen en buitenspeelgoed worden gecontroleerd op
gladheid bij nat weer.

•

Op de buitenspeelruimte en buitenbergruimte worden geen schadelijke
bestrijdingsmiddelen gebruikt.

•

Sigaretten (peuken) worden opgeruimd wanneer ze op de grond liggen.

•
D. Spelmateriaal
1. Baby spelmateriaal:
•

Wordt dagelijks gecontroleerd op beschadigingen.

2. Binnen spelmateriaal

•

Wordt dagelijks gecontroleerd op beschadigingen.

•

Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg.

•

Zorg er voor dat speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm niet
beschikbaar is voor groepen waarbij alle kinderen jonger dan 2 jaar zijn.

•

Leg de matten voor het klimrek/wand indien die omhoog staat.

3. Buiten spelmateriaal/speeltoestellen:
•

Speeltoestellen worden regelmatig gecontroleerd op beschadigingen.

•

Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg.

•

De medewerkers houden toezicht op de kinderen en maken afspraken over
het gebruik van de speeltoestellen

4. Knuffels:
•

Knuffels worden gecontroleerd op beschadigingen.

E. Bewaren en verwerken van afval
•

Handen worden gewassen na contact met vuile was of afval.

•

Afval wordt (buiten) in gesloten containers of zakken opgeborgen (buiten
bereik van buiten spelende kinderen).

F. Slaapruimtes
•

Sluit alle sluitingen van de bedden en zorg dat er geen beddengoed tussen de
spijlen komt te zitten.

•

Controleer de sluiting van het bedje nadat je kinderen in bed heb gelegd.

•

Laat kinderen jonger dan 1,5 jaar in een bedje met een dakje slapen en
kinderen vanaf 2 jaar op een stretcher laag bij de grond.

•

De temperatuur in de slaapkamer is tussen de 15 en 18 graden Celsius. Bij
het regelen van de temperatuur wordt gebruik gemaakt van mechanische
ventilatie, ramen en deuren en ventilatieroosters.

•

Sluit de buitendeur.

•

Doe de babyfoon en/of camera aan.

G. Keuken
•

Ruim schoonmaak middelen en giftige stoffen op in af te sluiten kasten.

•

Plaats de waterkoker/koffiezet apparaat zo ver mogelijk naar achteren zodat
een kind er niet bij kan.

•

Laat snoeren van elektrische apparaten niet los hangen. Rol het snoer op of
plaats deze zodanig dat de kinderen hier niet bij kunnen.

•

Laat pannenstelen naar achteren wijzen tijdens het koken.

•

Gebruik zoveel mogelijk de achterste pitten tijdens het koken.

•

Gebruik het scherm bij koken.

H. Kinderstoel
•

Zorg dat het kind met één been aan weerskanten van de kruisband in de stoel
zit.

•

Zorg dat het tuigje vastzit zodat een kindje er niet kan uitklimmen.

•

Let op dat een kind zich niet kan afzetten tegen de tafel.

•

Plaats de beweeglijke kinderen naast de leidster.

J. Kranen (Keuken en sanitair)
•

Plaats geen objecten bij kranen die een kind als opstapje kan gebruiken (zoals
een stoel, doos).

K. Sieraden
•

Maak de volgende afspraak met leidsters en ouders: laat een kind van 0 t/m 2
jaar bij voorkeur geen sieraden dragen

•

De leidsters zijn op de hoogte over de risico’s die er zijn als kinderen sieraden
dragen

•

Controleer regelmatig of een kind sieraden draagt waarmee het zich kan
bezeren.

L. Haarspeldjes
•

Haal voor het slapen haarspeldjes uit het haar.

•

Kleine haarspeldjes uit het haar halen en ouders vragen deze er niet meer in
te doen.

M. Afspraken kaart BSO
•

Herhaal regelmatig de afspraken kaarten met de kinderen.

