Veiligheid-en Gezondheidsbeleid
De Vlinder Thuis in Kinderopvang
Voor u ligt het veiligheid-en gezondheidsverslag van de Vlinder. Dit veiligheid-en gezondheidsbeleid
wordt elke jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd in samenwerking met de pedagogisch
medewerksters. Dit beleid is tot stand gekomen door middel van de risico inventarisatie waar we tot
op heden gebruik van maakten en door ongevallenregistraties uit de voorgaande jaren. Bij
veranderingen in de ruimten/ bepaalde gebeurtenissen of aanpassingen in de regels e.d. passen we
uiteraard eerder aan. Het is een continue proces wat we jaarlijks evalueren in het werkoverleg waar
we elke keer andere thema’s uit oplichten. We bekijken of de implementatie op de groepen nog steeds
volgens dit beleid verloopt en of we zaken dienen aan te passen. Zo houden we dit beleid actueel.
Dit verslag ligt ter inzage in de protocollenmap op kantoor en staat op de website bij links& downloads.

Ons doel
De Vlinder staat voor kinderopvang 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 kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties
vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef-en speelomgeving
vormt de basis van dit alles.
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij dit 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;
1. Het bewustzijn van de mogelijke risico’s
2. Het voeren van een goed beleid op grote risico’s
3. 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
zich optimaal kunnen ontwikkelen.
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Gezondheidsbeleid
Uit voorgaande jaren zijn een paar aandachtspunten naar voren gekomen die we hier willen
beschrijven.
Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn daarom goede
afspraken met de kinderen noodzakelijk. Voorbeeld van afspraken die met kinderen zijn gemaakt zijn,
het wassen van de handen na een toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond tijdens
niezen of hoesten. Ook leren de jonge kinderen dat ze niet met de afvalemmer mogen spelen.
De risico’s voor de gezondheid met een klein gevolg zijn:
Kleine kans, klein gevolg
-

Een kind verblijft in de ruimte tijden schoonmaakwerkzaamheden.

Elke dag wordt er 4 keer schoongemaakt op de groep na het eten van een cracker, boterhammen en
fruit. Er wordt opgelet dat de kinderen daar geen last van hebben. Er wordt schoongemaakt met geen
sterk geurende schoonmaakmiddelen. Er wordt zo min mogelijk gedweild waar kinderen bij zijn. Als er
wel kinderen op de groep verblijven wordt de groep in delen gedweild, zodat de kinderen altijd een
speelruimte hebben en hier geen last van hebben. De kinderen wordt duidelijk gemaakt dat ze niet
over het gedweilde moeten lopen, omdat ze hierop kunnen uitglijden.
Kleine kans, klein gevolg:
-

Baby krijgt door niet gekoelde meegebrachte babyvoeding ziektekiemen binnen.

Om te zorgen dat ouders voldoende kennis hebben over het vervoeren van en omgaan met
borstvoeding voorzien we bij het intakegesprek ouders van informatie hierover. In de praktijk blijkt
namelijk dat niet alle ouders hier voldoende van op de hoogte te zijn.
Kleine kans, klein gevolg:
-

Kind raakt besmet met ziektekiemen via een ander kind dat ongewassen of onzorgvuldig
gewassen handen van het toilet komt of na een verschoning.

Op de dagopvang heb je verschillende leeftijden rondlopen gevarieerd van 0 t/m 4 jaar. De kinderen
vanaf 1,5 jaar kun je wel informeren over de regeltjes. Maar dit moeten we wel blijven herhalen en
uitleggen aan de kinderen. Handen wassen na toiletbezoek is erg belangrijk. Ook als pedagogische
medewerker of stagiaire. Om de kinderen op de hoogte te blijven houden van de hygiënecode
hebben we 2x per jaar een week met het thema hygiëne.

2
Veiligheid- en gezondheidsbeleid Renske Kimenai-Hamers

Februari 2018

Kleine kans met klein gevolg:
-

Kind komt in contact met ziektekiemen door hoesten, niezen of snot van een ander kind.

Op de dagopvang heb je verschillende leeftijden rondlopen gevarieerd van 0 t/m 4 jaar. De kinderen
vanaf 1,5 jaar kun je wel informeren over de regeltjes. Maar dit moeten we wel blijven herhalen en
uitleggen aan de kinderen. Handen voor de mond en een doekje pakken bij een snotneus. Ook als de
pedagogische medewerker of stagiaire de neuzen poets, moeten de handen goed worden gewassen.
Om de kinderen op de hoogte te houden van de hygiënecode hebben we 2x per jaar een week met
het thema hygiëne.
Kleine kans met klein gevolg:
-

Kind verblijft in een te koude/warme/droge ruimte.

Op dit moment is de temperatuur vrij stabiel en te reguleren. Alle ruimten worden voldoende
warm/en koelen goed genoeg af. We proberen door middel van waterbakjes, vochtvreters en
dagelijks ventileren de luchtvochtigheid zo optimaal mogelijk te houden. We houden dit 3x daags bij
door middel van de temperatuur en luchtvochtigheid te controleren.
De risico’s voor de gezondheid met een groot gevolg zijn:
Kleine kans, groot gevolg
-

Kind loopt voedselinfectie/voedselvergiftiging op.

Om dit te voorkomen houden we ons aan de voorschriften opgesteld door het voedingscentrum.
We hebben hierover een bijlage toegevoegd aan ons voedingsbeleid, deze ligt ter inzage
protocollenmap. Hygiëneregels.
Kleine kans, groot gevolg
-

Kind krijgt een infectie via water of de zandbak.

Om dit te voorkomen houden we ons aan de voorschriften van de GGD Ghor. We verversen in
zwembadjes/watertafels e.d. na elke speeltijd het water. We geven geen speelgoed wat aanzet tot
drinken. Het zand van de zandbak wordt regelmatig omgeschept en 1x per jaar wordt dit zand
ververst.
Dit scenario is opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens ter inzage in de protocollenmap op
kantoor.
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Kleine kans, groot gevolg
-

Kind loopt een huidinfectie op. Denk hierbij aan krentenbaard.

Om dit te voorkomen houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Ook leest u hierover in het
protocol Zieke Kinderen, dit ligt ter inzage in de protocollenmap op kantoor.
Maatregelen die we nemen om besmetting tegen te gaan zijn:
- Extra handen wassen
- Speelgoed wat in contact is geweest extra schoonmaken.
- Gebruik van papieren zakdoeken die na 1x snuiten worden weggegooid. (daarna handen wassen)
- Nagels kort, geen nepnagels
- Liever geen pleister erop plakken, liever bedekken met kleding indien mogelijk.

Verspreiding van en besmetting met deze gezondheidsrisico’s voorkomen we dus op de volgende
manieren:
Verspreiding via de lucht
- Hoest- en nies discipline, ventileren en luchten.
Verspreiding via de handen
- Handhygiëne op de juiste momenten en juiste manier
- Persoonlijke hygiëne zoals kleding, nagels en sieraden, handschoenen
Verspreiding via voedsel en water
- Voedsel/water hygiëne en voedsel-/waterveiligheid
Verspreiding via oppervlakken (speelgoed)
- Goede schoonmaak (zie schoonmaakschema)
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Veiligheidsbeleid
Kleine risico’s
Voor verschillende kleine risico’s kunnen we kinderen aanleren hier voorzichtig mee om te gaan.
Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
- Vingers tussen de deur
- Struikelen over eigen voeten
- Struikelen over speelgoed
- Speelgoed in mond stoppen
- Kind stoot zich
- Kinderen botsen tegen elkaar
Bij deze risico’s kunnen we de kinderen goed aanleren voorzichtig te zijn. Opletten waar je loopt,
samen opruimen en elkaar waarschuwen. Dit wordt door de dag de hele tijd herhaalt uiteraard,
waardoor de kinderen moeten leren voorzichtig te zijn.
In onze huisregels staan alle regels beschreven om de risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. Deze zijn
te vinden in de protocollen map als bijlage bij dit beleid.

5
Veiligheid- en gezondheidsbeleid Renske Kimenai-Hamers

Februari 2018

De risico’s op de babygroep
Alle voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels. Zie bijlagen 1.
De kans dat dit ongeval kan gebeuren is groot, maar met kleine kans op ernstig letsel.
Leefruimte
- Kind botst tegen de deur doordat iemand anders de deur opendoet

De kans dat dit ongeval kan gebeuren is klein, maar met grote kans op ernstig letsel.
Entree
-

Kind valt van de trap af
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Kind komt in contact met elektriciteit
Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of leidster
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
Kind rent ongezien naar buiten

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.

Slaapruimte
-

Kind klimt uit bed en valt.
Kind raakt verstrikt in de koortjes van de raamdecoratie of in het hemeltje
Het bed valt om en het kind komt klem te zitten
Kind zakt door bed bodem heen
Kind blijft met kleding aan knop van het bed hangen
Kind glijdt uit over gladde vloer
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Kind komt in contact met elektriciteit
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
Kind wordt aan de handen opgetild en elleboog uit de kom

Slaapruimte
-

Baby overlijdt aan wiegendood
Door warmtestuwing raakt het kind overhit
Kind komt onder de dekens of in de dekbedhoes of tegen zijkant terecht

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in het protocol Veilig Slapen en Wiegendoodpreventie.
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Leefruimte
-

Kind krijgt vingers tussen de deur
Kind valt door glas in deur
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Kind komt in contact met elektriciteit
Kind trek aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich
Kind drinkt van schoonmaakmiddel
Baby valt uit de box
Kind klimt uit de box door op speelgoed te gaan staan
Kind valt tijdens het in of uit de kinderstoel klimmen
Kind valt met kinderstoel en al om doordat het zich tegen de tafel afzet
Kast valt om en kind komt onder de kast terecht
Decorstuk valt op kind
Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond
Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel
Kind krijgt koordje om de nek
Thee van de leidster komt over kind heen
Kind stikt in stukje eten
Kind stikt omdat het met gezicht tegen wieg aan slaapt
Kind valt uit wieg omdat het omdraait

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.

Leefruimte
-

Kind valt uit de kinderstoel

Maatregel: Pedagogisch medewerksters moeten zich bewust zijn dat de kinderen eruit kunnen
klimmen en zich af kunnen zetten aan de tafel.
Buitenruimte
-

Kind blijft met koortje van capuchon hangen
Kind rent al spelend de straat op
Kind doet het poortje van het hek open en rent de straat op
Het hek blijft openstaan en een kind loopt de straat op
Kind verbrandt zich in de zon
Kind raakt te water
Nooduitgang is niet vrij toegankelijk

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
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Sanitair kinderen
-

Kind draait zich van aankleedtafel af *
De aankleedtafel is niet stabiel en valt om*
De aankleedtafel is niet stevig en stort in*
Kind komt onder de hoogte verstelbare aankleedtafel bekneld te zitten*
Kind valt van het trapje van de aankleedtafel
Kind klautert zonder toezicht op de aankleedtafel
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
Kind heeft toegang tot lotions, alcohol of schoonmaakartikelen

*De aankleedtafel is gecertificeerd. We mogen daarom verwachten dat hij aan alle veiligheidseisen
voldoet.

Omgeving
-

Kind moet oversteken tussen geparkeerde auto’s
Kind rent de weg op als het wordt opgehaald
Kind raakt betrokken bij een ongeval bij een uitstapje buiten de deur
Kind rent al spelend de straat op

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.

De kans dat dit ongeval kan gebeuren is klein, maar met kleine kans op ernstig letsel.
Entree
-

Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan
Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan
Kind valt doordat de trapleuning niet goed vast zit
Kind struikelt over een kapotte trede
Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
Kind struikelt over een oneffenheid
Kind glijdt uit over natte vloer
Kind glijdt uit
Kind bezeert zich aan een oneffenheid
Kind struikelt door onvoldoende licht
Kind struikelt over kinderwagen

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
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Slaapruimte
-

Kind komt klem te zitten tussen de spijlen*
Kind komt klem te zitten tussen de opening van het bed en het dakje*
Kind komt klem te zitten tussen het matras en de bedombouw of tussen het spijlenhek en de
bed ombouw*
Medewerker struikelt over speelgoed dat op de grond is gevallen
Medewerker stoot zich tegen bed omdat het (te) donker is in de slaapkamer
Kind bezeert zich aan oneffenheid of scherpe rand van het bed*
Kind in onderste stapelbed stoot hoofd tegen het bovenste bed of tegen het dakje van het
bovenste bed
Kind valt uit bed doordat het de spijlen/ zijwand of dakje zelf kan verwijderen*
Kind struikelt over een oneffenheid
Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
Kind botst tegen deur omdat iemand anders de deur onverwacht opendoet
Kind verbrand zich aan hete radiator/ buizen
Kind struikelt door onvoldoende licht

*De bedjes zijn gecertificeerd. We mogen daarom verwachten dat ze voldoen aan de gestelde
veiligheidseisen.
Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in het protocol Veilig Slapen en Wiegendoodpreventie.

Buitenruimte
-

Kind valt van speeltoestel
Kind valt door defect materiaal
Kind valt door defect materiaal
Kind krijgt splinter in hand
Kind botst tegen een speeltoestel, obstakel of ander kind
Kind snijdt zich aan zwerfvuil in de zandbak
Kind stoot zich tegen de rand van de zandbak
Kind bezeert zich aan de omheining
Kind struikelt over een oneffenheid
Kind kruipt onder omheining
Kind glijdt uit over een natte plek
Kind rent tegen een obstakel
Kind botst tegen een fiets/loopauto
Kind bezeert zich aan zwerfvuil
Kind wordt omvergelopen

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
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Sanitair kinderen
-

Kind stoot zich tegen(scherpe) hoek van de aankleedtafel
Kind glijdt uit over een gladde vloer

De aankleedtafel is gecertificeerd. We mogen daarom verwachten dat ze voldoen aan de gestelde
veiligheidseisen.
Omgeving
-

Kind bezeert zich aan de omheining
Kind struikelt over een oneffenheid
Kind glijdt uit op een natte plek
Kind bezeert zich aan zwerfvuil

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.

Kleine kans, kan ernstig gevolg hebben
-

Kind raakt vermist tijdens de opvang

De preventieve maatregelen die we hiervoor nemen zijn:
-

-

We houden deuren naar de gang, toilet, slaapkamer, bergruimte en buitendeuren altijd dicht.
Zo ook het hekje naar de keuken.
We controleren de deur naar de gang en de poort bij het buiten spelen.
We zorgen dat de deuren dicht zijn bij het buiten spelen.
Wanneer we een uitstapje maken met de kinderen maken we duidelijk afspraken met de
kinderen (waar mogen ze spelen, waar kunnen ze de begeleidsters vinden, wat doe je als je de
begeleidsters bent kwijt geraakt, etc.)
We zorgen dat de kinderen tijdens een uitstapje altijd iets bij zich dragen (polsbandje) waarop
de naam van het kind staat en het telefoonnummer waarop de begeleiding te bereiken is.
We tellen regelmatig de kinderen, zowel binnen als buiten.
We weten hoeveel kinderen er aanwezig zijn. We houden de presentielijst/dag lijst goed in de
gaten heel de dag.

Bij vermissing stellen we het protocol vermissing in werken, hierin staan de verschillende stappen hoe
we deze moeten doorlopen om het kind z.s.m. weer terug in het zicht te hebben.
Het protocol vermissing ligt ter inzage in de protocollenmap op kantoor.

10
Veiligheid- en gezondheidsbeleid Renske Kimenai-Hamers

Februari 2018

De risico’s van de Peutergroep
Alle voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels. Zie bijlagen 1.
De kans dat dit ongeval kan gebeuren is groot, maar met kleine kans op ernstig letsel.
Leefruimte
-

Kind stoot zich tegen meubilair
Kind of leidster struikelt over speelgoed
Kinderen botsen tegen elkaar
Kind botst tegen object

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.

De kans dat dit ongeval kan gebeuren is klein, maar met grote kans op ernstig letsel.
Entree(hoofdingang)
-

Kind valt van de trap af
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Kind komt in contact met elektriciteit
Kind drinkt van schoonmaakmiddel
Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of leidster
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
Kind rent ongezien naar buiten

Entree(peuters)
-

Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
Kind valt door glas in de deur
Kind valt door ruit
Lamp wordt stukgegooid en glas valt naar beneden
Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of leidster
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Slaapruimte
-

Kind raakt verstrikt in de koortjes van de raamdecoratie
Het bed valt om en het kind komt beklemd te zitten*
Kind zakt door bedbodem heen*
kleding aan knop van het bed hangen*
Kind valt uit bed doordat het de spijlen/ zijwand of dakje zelf kan verwijderen*
Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
Kind valt door glas in de deur
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Kind komt in contact met elektriciteit
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
Kind wordt aan de handen opgetild en elleboog uit de kom
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*De bedjes zijn gecertificeerd. We mogen daarom verwachten dat ze voldoen aan de gestelde
veiligheidseisen.
Slaapruimte
-

Baby overlijdt aan wiegendood
Door warmtestuwing raakt het kind overhit
Kind komt onder de dekens of in de dekbedhoed of tegen de zijkant terecht.

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in het protocol Veilig Slapen en Wiegendoodpreventie.
Leefruimte
-

Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
Kind valt door glas in deur
Kind valt door ruit
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Kind komt in contact met elektriciteit
Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich
Kind drinkt van schoonmaakmiddel
Kind eet sigaretten of medicijnen uit tas van een ouder of leidster
Kind valt tijdens het in of uit de kinderstoel klimmen
Kind valt uit de kinderstoel
Kind valt met kinderstoel en al om doordat het zich afzet tegen de tafel
Kast valt om en kind komt onder de kast terecht
Decorstuk valt op kind
Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond
Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel
Kind krijgt koordje om de nek
Kind verwondt zich aan scherp speelgoed of splinters aan speelgoed
Kind heeft toegang tot lucifers/ aanstekers
Thee van de leidster komt over kind heen
Kind stikt in een stukje eten

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Buitenruimte
-

Kind blijft met koortje van capuchon hangen
Kind rent al spelend de straat op
Kind doet het poortje van het hek open en rent de straat op
Het hek blijft openstaan en een kind loopt de straat op
Kind verbrandt zich in de zon
Kind raakt te water(badje in de zomer)

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
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Sanitair kinderen
-

Kind draait zich van aankleedtafel af
De aankleedtafel is niet stabiel en valt om*
De aankleedtafel is niet stevig en stort in*
Kind komt onder de hoogte verstelbare aankleedtafel bekneld te zitten*
Kind valt van het trapje van de aankleedtafel
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
Kind heeft toegang tot lotions, alcohol of schoonmaakmiddelen

De aankleedtafels is gecertificeerd. We mogen daarom verwachten dat ze voldoen aan de gestelde
veiligheidseisen.
Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.

Omgeving
-

Kind moet oversteken tussen geparkeerde auto’s
Kind rent de weg op als het wordt opgehaald
Kind raakt betrokken bij een ongeval bij een uitstapje buiten de deur
Kind rent al spelend de straat op

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.

De kans dat dit ongeval kan gebeuren is klein, maar met kleine kans op ernstig letsel.
Entree(hoofdingang)
-

Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan
Kind struikelt over een oneffenheid
Kind glijdt uit over natte vloer
Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
Kind glijdt uit
Kind bezeert zich aan een oneffenheid
Kind struikelt door onvoldoende licht
Kind struikelt over kinderwagen

Entree (peuters)
-

Kind struikelt over oneffenheid
Kind bezeert zich aan een oneffenheid
Kind botst tegen kapstokhaak
Kind struikelt door onvoldoende licht
Kind rent ongezien naar buiten (komt hij op de speelplaats terecht)

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
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Slaapruimte
-

Kind klimt uit bed en valt
Kind komt klem te zitten tussen de spijlen*
Kind komt klem te zitten tussen de opening van het bed en het dakje*
Kind komt klem te zitten tussen het matras en de bedombouw of tussen het spijlenhek en de
bedombouw*
Medewerker struikelt over speelgoed dat op de grond is gevallen
Medewerker stoot zich tegen bed omdat het (te) donker is in de slaapkamer
Kind bezeert zich aan oneffenheid of scherpe rand van het bed*
Kind in onderste stapelbed stoot hoofd tegen het bovenste bed of tegen het dakje van het
bovenste bed
Kind struikelt over oneffenheid
Kind glijdt uit over een gladde vloer
Kind botst tegen de deur omdat iemand anders de deur onverwacht opendoet
Kind struikelt door onvoldoende licht

*De bedjes zijn gecertificeerd. We mogen daarom verwachten dat ze voldoen aan de gestelde
veiligheidseisen.
Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in het protocol Veilig Slapen en Wiegendoodpreventie.
Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Leefruimte
-

Kind struikelt over een oneffenheid
Kind glijdt uit over gladde vloer
Kind bezeert zich aan een oneffenheid
Kind botst tegen de deur doordat iemand anders de deur opendoet
Kind verbrandt zich aan hete radiatoren/ buizen
Kind struikelt door onvoldoende licht
Kind krijgt splinter in vinger

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
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Buitenruimte
-

Kind valt van speeltoestel
Kind valt door defect materiaal
Kind verwondt zich aan scherpe rand van speeltoestel
Kind krijgt splinter in hand
Kind struikelt over speeltoestel
Kind botst tegen een ander speeltoestel, obstakel of ander kind
Kind snijdt zich aan zwerfvuil in de zandbak
Kind stoot zich tegen de rand van de zandbak
Kind bezeerd zich aan de omheining
Kind struikelt over een oneffenheid
Kind glijdt uit over een natte plek
Kind rent tegen een obstakel
Kind botst tegen een fiets
Kind bezeert zich aan zwerfvuil
Kind wordt omvergelopen

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.

Sanitair kinderen
-

Kind stoot zich tegen (scherpe) hoek van de aankleedtafel
Kind klautert zonder toezicht op de aankleedtafel
Kind glijdt uit over een gladde vloer
Kind snuffelt in afvalbakje

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Omgeving
-

Kind bezeert zich aan de omheining
Kind struikelt over een oneffenheid
Kind glijdt uit op een natte plek
Kind bezeert zich aan zwerfvuil

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
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De risico’s van 3+ groep
Alle voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels. Zie bijlagen 1.
De kans dat dit ongeval kan gebeuren is groot, maar met kleine kans op ernstig letsel.
Leefruimte
-

Kind stoot zich tegen meubilair
Kind of leidster struikelt over speelgoed
Kinderen botsen tegen elkaar
Kind botst tegen object

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Entree (hoofdingang)
-

Kind valt van de trap af
Kind botst tegen kapstokhaak
Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Kind komt in contact met elektriciteit
Kind drinkt van schoonmaakmiddel
Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of leidster
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
Kind rent ongezien naar buiten

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Entree (Peuters3+)
-

Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
Kind valt door glas in de deur
Kind valt door ruit
Lamp wordt stukgegooid en glas valt naar beneden
Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of leidster
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Leefruimte
-

Kind krijgt vingers tussen de deur
Kind valt door glas in deur
Kind valt door ruit
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Kind komt in contact met elektriciteit
Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich
Kind drinkt van schoonmaakmiddel
Kind eet sigaretten of medicijnen uit tas van een ouder of leidster
Kind valt tijdens het in of uit de kinderstoel klimmen
Kind valt uit de kinderstoel
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-

Kind valt met kinderstoel en al om doordat het zich afzet tegen tafel
Kast valt om en kind komt onder de kast terecht
Decorstuk valt op kind
Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond
Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel
Kind krijgt koordje om de nek
Kind heeft toegang tot lucifers/ aanstekers
Thee van de leidster komt over kind heen
Kind stikt in een stukje eten

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.

Leefruimte (disco)
-

Kind krijgt vingers tussen de deur
Kind valt door glas in deur
Kind valt door open raam
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Kind komt in contact met elektriciteit
Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich
Kind drinkt van schoonmaakmiddel
Kind eet sigaretten of medicijnen uit tas van een ouder of leidster
Kast valt om en kind komt onder de kast terecht
Decorstuk valt op kind
Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond
Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel
Kind krijgt koordje om de nek
Kind heeft toegang tot lucifers/ aanstekers
Thee van de leidster komt over kind heen
Kind stikt in een stukje eten

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Buitenruimte
-

Kind blijft met koortje van capuchon hangen
Kind rent al spelend de straat op
Kind doet het poortje van het hek open en rent de straat op
Het hek blijft openstaan en een kind loopt de straat op
Kind verbrandt zich in de zon
Kind raakt te water(badje in de zomer)

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
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Sanitair kinderen
-

Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
Kind heeft toegang tot lotions, alcohol of schoonmaakmiddelen

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Keuken 3+
-

Kind heeft toegang tot lucifers / aanstekers
Kind krijgt hete thee over zich heen
Kind drinkt schoonmaakmiddel

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Bergruimte
-

Kind drinkt van schoonmaakmiddelen

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Omgeving
-

Kind moet oversteken tussen geparkeerde auto’s
Kind rent de weg op als het wordt opgehaald
Kind raakt betrokken bij een ongeval bij een uitstapje buiten de deur
Kind rent al spelend de straat op

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.

De kans dat dit ongeval kan gebeuren is klein, maar met kleine kans op ernstig letsel.
Entree (hoofdingang)
-

Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan
Kind struikelt over een oneffenheid
Kind glijdt uit over natte vloer
Kind glijdt uit
Kind bezeert zich aan een oneffenheid
Kind struikelt door onvoldoende licht
Kind struikelt over kinderwagen

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
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Entree (peuters/3+)
-

Kind struikelt over oneffenheid
Kind bezeert zich aan een oneffenheid
Kind botst tegen kapstokhaak
Kind struikelt door onvoldoende licht
Kind rent ongezien naar buiten (komt hij op de speelplaats terecht)

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.

Leefruimte
-

Kind struikelt over een oneffenheid
Kind glijdt uit over gladde vloer
Kind bezeert zich aan een oneffenheid
Kind botst tegen de deur doordat iemand anders de deur opendoet
Kind verbrandt zich aan hete radiatoren/ buizen
Kind verwondt zich aan scherp speelgoed of splinters aan speelgoed
Kind struikelt door onvoldoende licht
Kind krijgt splinter in vinger

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Leefruimte(disco)
-

Kind struikelt over een oneffenheid
Kind glijdt uit over gladde vloer
Kind bezeert zich aan een oneffenheid
Kind botst tegen de deur doordat iemand anders de deur opendoet
Kind verbrandt zich aan hete radiatoren/ buizen
Kind verwondt zich aan scherp speelgoed of splinters aan speelgoed
Kind struikelt door onvoldoende licht
Kind krijgt splinter in vinger

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Buitenruimte
-

Kind valt van speeltoestel
Kind valt door defect materiaal
Kind verwondt zich aan scherpe rand van speeltoestel
Kind krijgt splinter in hand
Kind struikelt over speeltoestel
Kind botst tegen een speeltoestel, obstakel of ander kind
Kind snijdt zich aan zwerfvuil in de zandbak
Kind stoot zich tegen de rand van de zandbak
Kind bezeerd zich aan de omheining
Kind struikelt over een oneffenheid
Kind glijdt uit over een natte plek
Kind rent tegen een obstakel
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-

Kind botst tegen een fiets
Kind bezeert zich aan zwerfvuil
Kind wordt omvergelopen

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Sanitair kinderen
-

Kind glijdt uit over een gladde vloer
Kind snuffelt in afvalbakje

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Keuken 3+ groep
-

Kind glijdt uit over een gladde vloer
Kind opent vuilnisemmer

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Sanitair volwassenen
-

Kind snuffelt in afvalbakje
Kind komt in contact met wc-borstel

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
Omgeving
-

Kind bezeert zich aan de omheining
Kind struikelt over een oneffenheid
Kind glijdt uit op een natte plek
Kind bezeert zich aan zwerfvuil

Voorkomende scenario’s zijn opgenomen in de huisregels, zie bijlage. Tevens zijn ze te vinden in de
protocollenmap op kantoor.
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Formulier gevaarlijke situatie
Als zich een gevaarlijke of ongezonde situatie voordoet, er iets aangepast dient te worden vult de Pmer het formulier in gevaarlijke situatie. Dit is te vinden in de open kast op de voorraadkast boven.
De leidinggevende zal hierop de actie uitvoeren indien nodig. Dit formulier zal ook altijd het daar
opvolgend werkoverleg besproken worden.

Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag door zowel volwassenen als door kinderen kan een enorme impact
hebben op het welbevinden van het getroffen kind. In dit beleid willen we beschrijven hoe de risico’s
door zowel aanwezig volwassenen als kinderen zo veel als mogelijk wordt beperkt. Het gaat om het
risico grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers(maken wij geen gebruik van), overige aanwezige volwassenen en kinderen. Onder
grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele, fysieke en psychische grensoverschrijdingen. Het
ziet bijvoorbeeld ook toe op pestgedrag, agressief gedrag van kinderen onderling.
We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te
voorkomen en wat te doe als we merken dat het toch gebeurt.
-

-

Tijdens werkoverleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open
cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.
De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nageleefd.
In het pedagogisch 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.
Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald
gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit
nodig is.

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en de
risico’s te verkleinen.
-

Alle medewerksters hebben ene Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring)
We werken met een 4-ogen principe
Medewerksters kennen het 4-ogen principe.
Hier 4-ogen principe wordt goed nageleefd.
Medewerksters spreken elkaar aan als ze merken dat het 4-ogenprincipe niet goed wordt
nageleefd.
Er zijn duidelijke afspraken hoe gehandeld moet worden als een kind een ander kind
mishandelt.
Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen als kindermishandeling.
Medewerksters kennen de meldcode en passen hem toe bij het vermoeden van
kindermishandeling.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het 4-ogenprincipe ligt ter inzage in de
protocollenmap op kantoor.
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Kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen worden hierop aangesproken. Er wordt hen
duidelijk gemaakt dat dit gedrag niet kan. Als het een onderzoekende fase is worden er verder geen
stappen ondernomen, behalve het aangeven bij de ouders uiteraard. We blijven dit in de gaten
houden. Als we denken dat er meer achter zou kunnen zitten wordt dit overlegd met de Aandacht
functionaris van de Vlinder: Esther. Samen gaan we inschatten of vervolgstappen nodig zijn.
Volwassenen (beroepskrachten(in opleiding), andere volwassenen, vrijwilligers (hier maken wij geen
gebruik van) worden geschorst als een vermoeden bestaat dat een risico is verwezenlijkt. Tot uitsluitsel
bij nader onderzoek wordt deze persoon direct geschorst.
Het Vier ogenprincipe bij de Vlinder in praktijk is als volgt:
Babygroep de Hummeltjes
De babygroep is transparant voor iedere volwassene vanaf de straatkant of via de 3 raampjes van de
oude entreedeur. Daarnaast is de groep in te zien vanuit de gang door het raam in de deur. De groep
is ook te zien via de keuken, omdat deze in rechtstreekse verbinding staat met de peutergroep. En
daarnaast kun je via de slaapkamer en de groep van de peuters (via een raam in deur) ook nog
rechtstreeks in de groep kijken. De enige afgesloten ruimte die er is, is de slaapkamer. Maar deze is
voorzien van een camerasysteem. Deze opname is te zien op de schermen die zowel in de baby- als
in de peutergroep hangt en daarnaast wordt deze opname 2 weken bewaard. Op de babygroep komt
het weleens voor dat ze alleen op de groep staan, in verband met de kind aantallen, maar nooit alleen
in het gehele gebouw. In de meeste situaties zijn ze met twee of meer personen op de groep. Dit zijn
dan collega leidsters, groepshulp of een stagiaire.
Peutergroep de Klimklauters
De peutergroep is de tussengroep. Deze groep is zichtbaar vanuit de babygroep via de keuken en de
patio van de babygroep. Maar ook is de groep direct zichtbaar vanuit de 3+ groep. Tussen deze twee
groepen zitten een groot raam en ook in de grote tussendeuren zitten ramen. De mogelijkheid bestaat
om een rolgordijn een stukje naar beneden te doen op het grote raam, maar dan heb je nog altijd veel
zicht via de grote ramen in de deuren. Je kunt de groepen op geen enkele manier helemaal volledig
afsluiten van elkaar. Wel genoeg om de kindjes minder prikkels vanuit de andere groep te geven indien
dit nodig zou zijn.
Daarnaast is de groep heel duidelijk zichtbaar vanaf de speelplaats. Door de vele ramen kijk je
gemakkelijk naar binnen. De enige afgesloten ruimte is de slaapkamer en de wc. De slaapkamer is, net
als de slaapkamer op de babygroep voorzien van een camerasysteem. Ook deze opname is zowel in de
babygroep als in de peutergroep zichtbaar en blijft enige tijd bewaard.

Op de groep is verder alleen een kindertoilet. Indien een leidster een kind begeleidt naar het toilet,
dient de deur geopend te blijven richting groep. Dit om communicatie met een collega mogelijk te
houden. Niet alleen vanwege veiligheid, ook voor het vragen om hulp indien nodig. Er zijn bij de
peuters geen deuren in de toilet omdat deze leeftijd kinderen pas begint met zindelijkheidstraining.
Daarnaast is het voor kinderen en leidsters niet praktisch, omdat er nog veel staand verschoond wordt
(om zindelijkheid en vertrouwd raken met het toilet te stimuleren) als er grote deuren in de ruimte
zijn. Voor de veiligheid van de kinderen is het in dit geval beter. Kinderen gaan nooit zonder toezicht
naar het toilet.
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3+groep de Boefjes
De 3+groep sluit direct aan op de peutergroep. Zelfs vanaf de babygroep kun je nog direct op de
3+groep kijken. Ook vanaf de grote speelplaats kijk je direct op de 3+groep. Aan de groep grenst direct
de disco en heeft een kindertoilet en een volwassen toilet. Indien een leidster alleen op de groep staat
spreekt ze een collega van de peuters aan om even op te letten als ze naar het toilet gaat. Dus dan is
meteen de controle van deze ruimte gewaarborgd. En deze kindertoiletten hebben wel deurtjes, maar
kunnen niet op slot gedaan worden. Kinderen van deze leeftijd hebben natuurlijk alweer wat meer
behoefte aan privacy. Uiteraard is er altijd toezicht tijdens het toiletbezoek. Want kinderen onderling
kunnen uiteraard ook nieuwsgierig zijn en door goed toezicht te houden kun je hier tijdig op reageren.
Vervroegde opvang/opstarten
Per 1 januari 2013 biedt de Vlinder vervroegde opvang, dus opvang voor 7.30 u. In dit geval start 1
persoon vroeger dan 7.30 u. Op dit moment is de vroegste opvang incidenteel vanaf 6.45 uur. De
ouders komen rond 6.55 u met het kindje en als deze een overdracht hebben gedaan en weggaan,
komt de volgende ouder van 7.00 u binnen. De ouder van deze tijd gaat na 5 a 10 minuten weg en dan
komen de eerste collega’s die om 7.30 u gaan starten alweer binnen (altijd 10 minuten voor tijd al
aanwezig i.v.m. ophangen jas en degelijke). Dus in deze periode is het constante aan- en uitloop van
mensen, zodat ook toezicht in deze situatie is gewaarborgd. Daarnaast start de vervroegde opvang ook
altijd in de babygroep, zodat er ook nog toezicht van buitenaf is.
Afsluiten
Afsluiten gebeurd altijd minimaal met 2 personen.

Eindverantwoordelijk/Achterwacht
Renske Kimenai-Hamers is de eigenaresse van de Vlinder. Mocht zij niet aanwezig zijn, dan wordt de
telefoon doorgeschakeld naar de achterwacht van het kinderdagverblijf, Mary-Jane Smeters, in geval
van nood. Zij is tevens te bereiken op haar mobiele nummer, bekend bij alle medewerksters. Op het
kinderdagverblijf sluiten de medewerksters altijd met 2 personen af. Mochten de kinderen van het
kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang eerder worden opgehaald dan de sluitingstijd is er altijd
contact met elkaar, om op elkaar te wachten met het afsluiten van de locatie. Zo gaat iedereen pas
naar huis als alle kinderen zijn opgehaald. Ook tijdens de vervroegde opvang is de achterwacht van
kracht uiteraard. In deze tijd wordt er ook nooit afgeweken van de leidster kind-ratio.
EHBO
Op onze locaties doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg van een
ongelukje. Toch is dit laatste helaas niet te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten
voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Op onze locatie hebben de volgende medewerksters een
geldig en geregistreerd certificaat voor Kinder-EHBO. Ten alle tijden zijn dan ook meerdere personen
in het pand die Kinder-EHBO hebben.
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Pedagogische
medewerkers
Mary Jane Smetsers
Brenda van Eindhoven
Esther Jonkers
Wendy Hora
Judith van de Ven
Danielle Wagenmakers
Cynthia Mulders
Mayke Lemmens
Noortje van Dal
Mireille Brands
Nora van Room
Tessa Kimenai

Basis cursus gehaald
op
17-4-2010
17-4-2010
17-4-2010
19-2-2011
9-4-2011
9-4-2011
24-6-2017
24-6-2017
24-6-2017
2-10-2018
4-11-2017
4-11-2017

Om het jaar worden de certificaten opnieuw behaald door middel van een herhalingscursus.
BHV Brandpreventie/bestrijding en EHBO
Pedagogisch medewerkers
Renske Kimenai-Hamers
Wendy Hora
Cynthia Mulders
Judith van de Ven
Danielle Wagenmakers
Noortje van Dal-Heinrich

Basis cursus gehaald op
24-1-2010
22-6-2011
19-9-2016
2-1-2011
4-9-2018
20-6-2018

Elk jaar wordt de BHV herhaald om het certificaat up to date te houden.

Brandveiligheid
Om de brandveiligheid te garanderen worden een aantal zaken gecontroleerd.
Er is een ontruimingsplan aanwezig en hangt zichtbaar op. Ook wordt dit aangepast indien nodig. De
blusmiddelen hangen op een zichtbare plaats en worden jaarlijks gecontroleerd door een erkend
bedrijf. Er is altijd een BHV-er in het pand aanwezig die weet hoe te handelen bij een calamiteit. Alle
Pm-ers hebben een Kinder-EHBO diploma.
Minimaal 1x per jaar wordt er een brandoefening gehouden. Hier wordt een verslag van gemaakt
zodat ook dit zichtbaar is voor de jaarlijkse controle van de brandweer.
De nooduitgangen moeten vrij toegankelijk, en van binnen en buiten verlicht zijn. Alle Pm-ers houden
dit mee in de gaten en ondernemen actie als dit nodig is.
Maandelijks wordt het brandalarm gecontroleerd.
Jaarlijks wordt een inspectie verricht van de brandweer.
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Tot slot:

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheid-en
gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt bijgesteld, spelen
zijn dan ook alleen een actieve rol in. Wanneer een nieuwe medewerker op de locatie komt werken
zorgen we voor een uitgebreide introductie in het beleid, met indien nodig eventuele extra instructies.
Zodanig dat deze persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is.
Tijdens de werkoverleggen is het bespreken van het beleid een vast agendapunt. Tevens bespreken
we de eventuele ongevallen.
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Bijlagen:
HUISREGELS BABYGROEP
Schoonmaak
-

Schoonmaakmiddelen staan hoog in de kast in de centrale keuken.
Er mag in het hele gebouw niet gerookt worden.
Er worden op de locatie geen sterk geurende producten uit spuitbussen gebruikt waar de
kinderen bij zijn.
Er wordt niet gedweild als de kinderen in de ruimte aanwezig zijn.

Spelen
-

Er mag niet met speelgoed worden gegooid.
Er moet voor gewaakt worden dat de nooduitgang niet wordt geblokkeerd.
Er mag niet wild worden gespeeld bij ruiten en deuren.
Materiaal en speelgoed wat op de locatie is, is allemaal getest en goedgekeurd materiaal.

Halen en brengen
-

Vanaf het moment dat ouder/verzorger en kind elkaar zien , is de ouder/verzorger
verantwoordelijk voor het kind.
Wanneer een kind meegenomen wordt moet de ouder/verzorger het kind altijd afmelden bij
de groepsleiding.
Wanneer kinderen door iemand anders, dan de ouders/verzorgers, gehaald worden, moet
dit altijd mondeling of telefonisch door de ouders/verzorgers doorgegeven worden. Graag
willen we van tevoren een foto van die persoon. Degene die het kind komt halen moet zich
kunnen legitimeren.

Entree
-

-

In de entree mag geen speelgoed achtergelaten worden.
De entree wordt alleen gebruikt als doorgang van binnen naar buiten en voor de stalling voor
(ingeklapte)kinderwagens en om de jassen en tassen op te hangen.
Er mag in de entree niet gerend worden.
Ouders/verzorgers laten geen tassen met inhoud in de hal staan. Er kunnen bijvoorbeeld
sigaretten, medicijnen ed. in zitten.
Kinderen mogen geen gebruik maken voor de trap. Dmv traphekje wordt deze afgesloten
voor kinderen. Medewerkers en ouders zorgen dat deze ten alle tijden gesloten wordt bij het
gebruiken van de trap.
Er mag niet met voorwerpen worden gegooid.
Let op oneffenheden en meld deze zodat deze z.s.m. kunnen worden verholpen.
Er ligt door heel de entree een droogloopmat zodat het niet glad wordt mocht het geregend
hebben.
In de entree is voldoende licht aanwezig.
Op het gehele het kinderdagverblijf is veiligheidsglas aanwezig.
Om de radiatoren staat een ombouw. De buizen zijn ook voorzien van schuim zodat de
kinderen zich niet kunnen verbranden hieraan.
De entree wordt dagelijks gecheckt op kleine voorwerpen. Dit wordt gedaan door de
groepsleiding die om 7:30 uur beginnen en op diverse momenten van de dag wanneer
leidsters door de gang lopen.
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Leefruimte
-

-

Er mag niet gerend worden in de leefruimte.
De boxen zijn allemaal voorzien van een veiligheidscertificaat.
Kinderen mogen niet zelfstandig de deur open maken en naar buiten gaan.
Kinderen mogen speelgoed meebrengen. Wij kunnen echter geen verantwoording dragen
voor het kwijtraken van speelgoed of schade aan het materiaal. Andere kinderen mogen ook
met het meegebrachte speelgoed spelen.
Er mag niet op tafels en stoelen geklommen worden.
Speelgoed wat kinderen niet zelf mogen pakken wordt hoger in de kast gezet.
Decorstukken o.i.d. worden zo neergezet dat de kinderen hier niet bij kunnen. Deze worden
stevig en veilig vastgemaakt.
Er mag binnen niet met buitenspeelgoed gespeeld worden.
Er mag niet met speelgoed worden gegooid.
Speelgoed met touwtjes mogen geen langere touwtjes hebben dan 22 cm.
Geen tassen met inhoud in de leefruimte laten staan. Er kunnen bijvoorbeeld sigaretten,
medicijnen ed. in zitten. Tassen mogen niet rond slingeren of op de grond worden gezet.
Kinderen mogen niet op glad schoeisel lopen i.v.m. uitglijden.
Kinderen mogen niet zelfstandig naar de entree.
Er mag geen speelgoed in de box liggen waar een kind op kan gaan staan.
Kinderen mogen niet zelf op de kinderstoel klimmen. Deze staan zover mogelijk onder tafel
als ze niet in gebruik zijn.
Alle kasten zijn vastgezet aan de muur.
De kinderen wordt geleerd uit te kijken waar ze lopen/spelen om botsingen te voorkomen.
De kinderstoel in gebruik wordt zo neergezet dat het kind zich niet kan afzetten aan de tafel.
Er moet altijd rekening mee gehouden worden dat kinderen zelf uit de kinderstoel kunnen
klimmen.
De klink van de deur naar de entree staat omhoog zodat de kinderen niet zelfstandig naar
buiten kunnen lopen.
Het gehele kinderdagverblijf is voorzien van veiligheidsglas
Er is voldoende verlichting in de leefruimte.
Let op oneffenheden, meld deze zodat deze z.s.m. kunnen worden verholpen.
Hou de looproutes opgeruimd om zo struikelen te voorkomen.
Om de radiatoren staat een ombouw. De buizen zijn ook voorzien van schuim zodat de
kinderen zich niet kunnen verbranden hieraan.
De kinderen erop aanspreken dat ze geen kleine voorwerpen in hun mond mogen stoppen.
De pedagogische medewerkers letten hier ook op door goed te observeren.
Speelgoed na gebruik opruimen.
Er mag niets voor de nooduitgang staan.
Kinderen mogen zelf geen ramen opendoen
Kinderen mogen niet klimmen op tafels, kasten en ander meubilair
als de vloer vies is en dus gedweild moet worden, wordt er op dat moment besproken met
de kinderen dat ze uit moeten kijken voor de natte vloer
als het donker wordt, moeten de lampen aangedaan worden, ook moet er tijdig de lampen
worden vervangen
zorg dat elektriciteitssnoeren goed zijn weggewerkt
goed op de kinderen letten en consequent zijn met de regels
Let op het taalgebruik van de kinderen en collega’s
niet rennen in de binnenruimtes
ze mogen spelen in de disco ruimte. Dit gaat in overleg met de andere groepen
niet met deuren slaan
thee mag niet op tafel staan, doe het desnoods in een thermoskan.
Geen bank of stoel plaatsen onder een raam dat open kan.
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-

Losse elektriciteitssnoeren goed wegwerken.
Schoonmaakmiddelen in een gesloten kast plaatsen in de keuken.
Als er scherpe randen of hoeken aan meubels zitten moeten deze worden afgerond of
afgeschermd worden.
Splinters moeten van meubilair worden afgeschuurd.
Als er een deur open blijft staan hoort daar een deurklem onder geplaatst te worden. Zo valt
de deur niet dicht en komen er geen vingertjes tussen.
Baby’s mogen alleen in de wieg wanneer zij nog niet kunnen omdraaien.
De wieg is alleen bedoeld om te relaxen, het is geen slaapplek, er is altijd een leidster in de
buurt van de wie wanneer er een baby in ligt.

Slaapruimte
- Het bedje wordt zo kort mogelijk opgedekt. De voeten van de baby komen vrijwel tegen het
voeteneind.
- Als een kind een slaapzak aan heeft wordt er geen gebruik gemaakt van een dekentje (i.v.m.
warmtestuwing) (brochure veilig slapen)
- De bedden zijn allemaal voorzien van een veiligheidscertificaat.
- Er mag geen speelgoed mee in de slaapruimte (op knuffeltjes na)
- Er mag niet met voorwerpen worden gegooid.
- De kinderen kunnen niet zelfstandig de bedjes openen.
- Er wordt gezorgd dat de slaapkamer niet tè donker is.
- Let op oneffenheden, meld deze zodat deze z.s.m. verholpen kunnen worden.
- De deur opent naar buiten zodat er geen botsingen kunnen plaatsvinden.
- Om de radiatoren staat een ombouw. De buizen zijn ook voorzien van schuim zodat de
kinderen zich niet kunnen verbranden hieraan.
- Op heel het kinderdagverblijf is veiligheidsglas aanwezig.
Sanitaire ruimte
- Er mag geen speelgoed mee genomen worden in de verschoonruimte.
- De commode heeft een veiligheidscertificaat.
- Zorg ervoor dat de kinderen niet aan de prullenbak komen.
- Er mag in de verschoonruimte niet worden gerend.
- Er worden geen toiletblokjes in de toiletten gebruikt.
- Op de commode wordt er bewust aandacht bij het kind gehouden zodat er niks kan
gebeuren.
- De kinderen mogen niet alleen in de sanitaire ruimte zijn.
- Het trapje (achter het deurtje met kinderslot) wordt alleen gebruikt als er een kindje onder
begeleiding trap kan lopen.
- De crèmes staan allemaal boven op de plank zodat de kinderen daar niet bij kunnen.
- De dispensers hangen hoog aan de muur zodat de kinderen daar niet bij kunnen.
- Let op oneffenheden, meld deze zodat deze z.s.m. kunnen worden verholpen.
- Om de radiatoren staat een ombouw. De buizen zijn ook voorzien van schuim zodat de
kinderen zich niet kunnen verbranden hieraan.
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Keuken/ Eetmoment
-

De Vlinder zorgt voor de nodige broodmaaltijden, fruit, drinken etc.
Tijdens het eten moeten de kinderen aan tafel en/of in de kinderstoel blijven zitten. (per
leeftijd)
De kinderen wordt geleerd rustig te eten om zo verslikken te voorkomen.
Na de eerste boterham met hartig mag er ook voor zoet gekozen worden.(Mits
ouders/verzorgers anders aangeven)
Kinderen mogen niet in de centrale keuken komen.

Buitenruimte/ uitstapjes
-

-

We streven ernaar om elke dag te gaan naar buiten te gaan.
Op wandelen zitten alle kinderen in de bolderkar of in de kinderwagen.
We gaan sowieso elke dag naar buiten op de eigen buitenruimte. (mits het weer het toelaat)
Bij zonnig weer worden de kinderen regelmatig ingesmeerd. (zie zonnebeleid)
Buiten leren we de kinderen rekening met elkaar te houden. Zodat botsingen e.d. zoveel
mogelijk voorkomen worden.
Buiten leren we de kinderen ook op te letten voor bv. de omheining, objecten o.i.d.
Na het buiten spelen worden de handen gewassen.
Er wordt niet gegeten en gedronken tijdens het buiten spelen.
Er zijn geen kinderfietsen aanwezig.
Als er een uitstapje (wandelen uitgezonderd) wordt gepland wordt dit vooraf aan de ouders
medegedeeld.
Bij een uitstapje (wandelen uitgezonderd) zorgen we voor een ruimere bezetting personeel.
Tijdens een uitstapje wordt er goed opgelet dat we niet te dicht bij de eventuele waterkant
lopen.
De kinderen (en leidsters) steken over op een veilige plaats. Niet tussen geparkeerde auto’s.
De kinderen zitten tijdens een wandeling in de bolderkar of lopen aan de hand mee.
Er mag geen speelgoed mee op het speeltoestel.
Zand moet in de zandbak blijven.
De kinderen wordt aangeleerd niet over de zandbak heen lopen als deze gesloten is.
De deuren mogen de kinderen niet zelf open doen.
De zandbak wordt afgesloten als er niet in gespeeld wordt, i.v.m. katten/zwerfvuil. Bij
extreem lage temperaturen wordt de duur van het buiten spelen beperkt. Ook worden ze
dan extra warm aangekleed.
Er wordt ten alle tijden gezorgd dat de nooduitgang niet wordt geblokkeerd.
De kinderen mogen niet in het steegje naar de nooduitgang.
Let op oneffenheden, meld deze zodat deze z.s.m. kunnen worden verholpen.
We hebben kunstgras in de buitenruimte.

Badjes
-

Zwembadjes worden na gebruik meteen leeg gegooid.
Bij de zwembadjes is permanent toezicht.
Kinderen moeten een zwemluier aan als ze in het badje gaan.
Bij tussentijdse vervuiling wordt het water ververst.
De badjes worden droog opgeborgen.
Er mag geen waterspeelgoed in de badjes wat aanzet tot drinken.
Er wordt niet gegeten en gedronken in de badjes
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Groepsregels voor de leidsters
-

Controleer maandelijks en door de dag heen het speelgoed op scherpe randen.
Controleer dagelijks of er geen te kleine voorwerpen in de ruimten aanwezig zijn.
Controleer maandelijks het meubilair of het nog in goede staat is.
Controleer maandelijks of de veiligheidstips nog goed vastzitten.
Controleer maandelijks of de contactbeveiligers in alle ruimten nog goed erin zitten.
Controleer bij elk gebruik of de box/bed goed dicht is.
De schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in het bovenste kastje in de keuken.
Let op lange touwtjes, knopen etc. aan de kleding. Kinderen kunnen erachter blijven hangen
bij het buiten spelen.
Laat geen tassen met inhoud in de ruimten. Er kunnen bijvoorbeeld sigaretten, medicijnen
ed. in zitten.
Let erop dat de thee ver op de aanrecht wordt gezet en daar ook wordt opgedronken.
Let erop dat de kinderen binnen niet rennen.
Bij een uitstapje geef duidelijk het goede voorbeeld m.b.t. tot verkeer e.d.
Als er vloeistof op de grond wordt gemorst moet het meteen opgeruimd worden.
Losse snoeren van lampen, radio’s e.d. worden zo kort mogelijk gehouden en hoog
opgeborgen.
Let op losse koorden van het rolgordijn in de slaapkamer.
Lucifers en aanstekers worden opgeborgen in de bovenste kastjes in de keuken.
Alle kantoorartikelen worden hoog opgeborgen.
Probeer zoveel mogelijk schoon te maken als de kinderen niet in de groep zijn.
Til de kinderen op de goede manier op.
Sluit alle deuren zorgvuldig.
Berg medicijnen op in het bovenste kastje in de keuken.
Geen tassen van medewerkers beneden op de werkvloer.
Haal druk en rustig spel uit elkaar.
Controleer regelmatig speentjes (indien van toepassing) op slijtage. En licht zo nodig de
ouders in.
Er wordt geen gebruik van tafelkleden.
De speelplaats regelmatig vegen als er zand ligt.
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HUISREGELS PEUTERGROEP
Schoonmaak
-

Schoonmaakmiddelen staan hoog in de kast in de centrale keuken.
Er mag in het hele gebouw niet gerookt worden.
Er worden op de locatie geen sterk geurende producten uit spuitbussen gebruikt waar de
kinderen bij zijn.
De kranen in de sanitaire ruimte zijn alleen koud.
Er wordt niet gedweild als de kinderen in de ruimte aanwezig zijn.

Spelen
-

Er mag niet met speelgoed worden gegooid.
Er moet voor gewaakt worden dat de nooduitgang niet wordt geblokkeerd.
Er mag niet wild worden gespeeld bij ruiten en deuren.
Materiaal en speelgoed wat op de locatie is, is allemaal getest en goedgekeurd materiaal.
Kinderen mogen zo min mogelijk over de zachte tegels, bij het speeltoestel, fietsen i.v.m.
de veiligheid rondom het speeltoestel.
Kinderen moeten zoveel mogelijk zelf mee opruimen waar ze mee hebben gespeeld.

Halen en brengen
-

Vanaf het moment dat kind en ouder elkaar zien, is de ouder verantwoordelijk voor het kind.
Wanneer een kind meegenomen wordt moet de ouder het kind altijd afmelden bij de
groepsleiding.
Wanneer kinderen door iemand anders, dan de ouders/verzorgers, gehaald worden, moet
dit altijd mondeling of telefonisch door de ouders/verzorgers doorgegeven worden. Graag
willen we van tevoren een foto van die persoon. Degene die het kind komt halen moet zich
kunnen legitimeren.

Entree
-

In de entree mag geen speelgoed achtergelaten worden.
De entree wordt alleen gebruikt als doorgang van binnen naar buiten en om de jassen en
tassen op te hangen.
Er mag in de entree niet gerend worden.
Ouders/verzorgers laten geen tassen met inhoud in de hal staan. Er kunnen bijvoorbeeld
sigaretten, medicijnen e.d. in zitten.
Er mag niet met voorwerpen worden gegooid.
Let op oneffenheden, meld deze zodat deze z.s.m. kunnen worden verholpen.
Er ligt door heel de entree een droogloopmat zodat het niet glad wordt mocht het geregend
hebben.
De entree is goed verlicht.
Op heel het kinderdagverblijf is veiligheidsglas aanwezig.
De kinderen mogen niet zelfstandig de entree verlaten.
Om de radiatoren staat een ombouw. De buizen zijn ook voorzien van schuim zodat de
kinderen zich niet kunnen verbranden hieraan.
De trap in de hoofdentree mag niet gebruikt worden door kinderen.
De hoofdentree wordt alleen gebruikt als doorgang van binnen naar buiten en voor stalling
van de (ingeklapte) kinderwagens. En om de jassen en tassen op te hangen.
De deuren zijn allemaal voorzien van veiligheidstrips.
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Leefruimte
-

-

Er mag niet gerend worden in de leefruimte.
Kinderen kunnen niet zelfstandig de deur open maken en naar buiten gaan vanwege de
elektrische beveiliging.
Alle kinderen moeten zoveel mogelijk helpen met opruimen.
Kinderen mogen eigen speelgoed meenemen. Wij kunnen echter geen verantwoording
dragen voor het kwijtraken van speelgoed of schade aan het materiaal. Andere kinderen
mogen ook met het meegebrachte speelgoed spelen.
Er mag niet op tafels en stoelen geklommen worden.
Speelgoed wat kinderen niet zelf mogen pakken wordt hoger in de kast gezet.
Decorstukken o.i.d. worden zo neergezet dat de kinderen hier niet bij kunnen. Ze worden
stevig en veilig opgehangen.
Er mag binnen niet met buitenspeelgoed gespeeld worden.
Er mag niet met speelgoed/voorwerpen worden gegooid.
Speelgoed met touwtjes mogen geen langere touwtjes hebben dan 22 cm.
Geen tassen met inhoud in de leefruimte laten staan. Er kunnen bijvoorbeeld sigaretten,
medicijnen ed. in zitten. Tassen mogen niet rond slingeren of op de grond worden gezet.
Kinderen mogen niet op glad schoeisel lopen i.v.m. uitglijden.
Kinderen mogen niet zelfstandig uit en op de kinderstoel klimmen.
De kinderstoel in gebruik wordt zo neergezet dat het kind zich niet kan afzetten aan de tafel.
Er moet altijd rekening worden gehouden met dat kinderen zelf uit de kinderstoel kunnen
klimmen.
Kinderen mogen niet zelfstandig naar de entree (peuters of hoofdingang)
Knutselwerkjes worden na ongeveer een maand meegegeven of gebruikt voor het plakboek.
Kinderen mogen alleen op de bank zitten. Niet staan of klimmen over de leuning.
Let op oneffenheden, meld deze zodat deze z.s.m. kunnen worden verholpen.
Hou de looproutes opgeruimd om zo struikelen te voorkomen.
Om de radiatoren staat een ombouw. De buizen zijn ook voorzien van schuim zodat de
kinderen zich niet kunnen verbranden
De kinderen mogen niet aan de lades komen waar de persoonlijke spulletjes in liggen.
De deur gaat naar buiten open.
De kinderen erop aanspreken dat ze geen kleine voorwerpen in hun mond mogen stoppen.
De pedagogische medewerkers letten hier ook op door goed te observeren.
Er mag niets voor de nooduitgang staan.
Kinderen mogen zelf geen ramen opendoen
Kinderen mogen niet klimmen op tafels, kasten en ander meubilair
Als de vloer vies is en dus gedweild moet worden, wordt er op dat moment besproken met
de kinderen dat ze uit moeten kijken voor de natte vloer
als het donker wordt, moeten de lampen aangedaan worden, ook moet er tijdig de lampen
worden vervangen
niet met deuren slaan
Schoonmaakmiddelen in een gesloten kast in de keuken plaatsen.
Als er scherpe randen of hoeken aan meubels zitten moeten deze worden afgerond of
afgeschermd worden.
Splinters moeten van meubilair worden afgeschuurd.
Als er een deur open blijft staan hoort daar een deurklem onder geplaatst worden. Zo valt
een deur niet dicht en zitten er geen vingertjes tussen.
Alle kasten zijn vastgezet aan de muur
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Slaapruimte
-

Als een kind een slaapzak aan heeft wordt er geen gebruik gemaakt van een dekentje.
De kinderen worden zo kort mogelijk opgedekt. Met de voeten vrijwel tegen het voeteneind.
Kinderen het liefst in een slaapzak zonder deken. (brochure veilig slapen)
De bedden zijn voorzien van een veiligheidscertificaat.
Er mag geen speelgoed mee in de slaapruimte(op knuffeltjes na).
Er mag niet met voorwerpen worden gegooid.
De kinderen kunnen niet zelfstandig de bedjes openen.
Er wordt gezorgd dat de slaapkamer niet tè donker is door middel van een schemerlampje.
Let op oneffenheden, meld deze zodat deze z.s.m. kunnen worden verholpen.
De deur opent naar buiten zodat er geen botsingen kunnen plaatsvinden.
Er wordt niet gedweild als de kinderen in de ruimte aanwezig zijn.
De deur gaat naar buiten open.
De kinderen laten we niet onnodig lang wakker in bed liggen.
Om de radiatoren staat een ombouw.
Op heel het kinderdagverblijf is veiligheidsglas aanwezig.

Sanitaire ruimte
-

Er mag geen speelgoed mee genomen worden in de toiletten.
Er mag in de toiletten niet worden gerend.
Er worden geen toiletblokjes in de toiletten gebruikt.
De commode heeft een veiligheidscertificaat.
Op de commode wordt er bewust aandacht bij het kind gehouden zodat er niks kan
gebeuren.
De crèmes staan allemaal boven op de plank zodat de kinderen daar niet bij kunnen.
De dispensers hangen hoog aan de muur zodat de kinderen daar niet bij kunnen.
Er wordt opgelet dat de kinderen niet aan de prullenbak komen.
De kinderen mogen niet alleen in de toiletruimte zijn.
Het trapje van de commode (achter het deurtje met kinderslot) wordt alleen gebruikt onder
begeleiding.
Let op oneffenheden, meld deze zodat deze z.s.m. kunnen worden verholpen
Om de radiatoren staat een ombouw. De buizen zijn ook voorzien van schuim zodat de
kinderen zich niet kunnen verbranden

Keuken/Eetmoment
-

De Vlinder zorgt voor de nodige broodmaaltijden, fruit, drinken etc.
Tijdens het eten moeten de kinderen aan tafel en/of in de kinderstoel blijven zitten.
Met (plastic) bestek wordt niet gespeeld.
Voor het eten worden de handen gewassen.
De kinderen mogen de messen niet aflikken.
Na de eerste boterham met hartig mag er ook voor zoet gekozen worden.
De kinderen wordt geleerd rustig te eten om zo verslikken te voorkomen.
Kinderen mogen niet in de centrale keuken komen.
Messen die niet gebruikt worden liggen naast het bord op tafel.
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Buitenruimte/uitstapjes
-

We gaan dagelijks wandelen/ naar buiten, mits het weer het toelaat.
Het merendeel van de kinderen zit dan in de bolderkar of buggy. De overige kinderen lopen
aan de hand mee.(zo kunnen ze niet weg rennen)
We gaan elke dag naar buiten op de eigen buitenruimte.(mits het weer het toelaat)
Bij zonnig weer worden de kinderen regelmatig ingesmeerd. (zie zonnebeleid)
Buiten leren we de kinderen rekening met elkaar te houden. Zodat botsingen e.d. zoveel
mogelijk voorkomen worden.
Buiten leren we de kinderen ook op te letten voor bv. de omheinding, objecten o.i.d.
Het wordt de kinderen aangeleerd rustig op en van het speeltoestel te gaan. Zodat er zo min
mogelijk ongelukjes gebeuren.
Er mag niet gefietst worden dicht bij het speeltoestel op de zachte tegels i.v.m. de veiligheid
Na het buiten spelen worden de handen gewassen.
Er wordt niet gegeten en gedronken tijdens het buiten spelen. Dit mag alleen tijdens een
rustig moment aan de picknicktafels.
Als er een uitstapje (wandelen uitgezonderd) wordt gepland wordt dit vooraf aan de ouders
medegedeeld.
Bij een uitstapje (wandelen uitgezonderd)zorgen we voor een ruimere bezetting personeel.
Tijdens een uitstapje wordt goed opgelet dat we niet te dicht lang de eventuele waterkant
lopen.
De kinderen (en leidsters) steken over op een veilige plaats. Niet tussen de geparkeerde
auto’s.
Er mag geen speelgoed mee op het speeltoestel.
Zand moet in de zandbak blijven. De speelplaats moet regelmatig geveegd worden zodat het
niet glad wordt.
De kinderen mogen niet over de zandbak heen lopen als deze gesloten is.
De kinderen mogen niet in het buitenhok komen.
De deuren mogen de kinderen niet zelf open doen. Deze zijn ook op slot voor de kinderen en
kunnen niet door hen geopend worden.
De zandbak wordt afgesloten als er niet in gespeeld wordt, i.v.m. katten/zwerfvuil.
De zandbak is ingegraven zodat de kinderen zich zo min mogelijk kunnen stoten.
Bij extreem lage temperaturen wordt de duur van het buiten spelen beperkt. Ook worden ze
dan extra warm aangekleed.
Er wordt ten alle tijden gezorgd dat de nooduitgang niet wordt geblokkeerd.
Let op oneffenheden, meld deze zodat deze z.s.m. kunnen worden verholpen.
We hebben kunstgras met paddenstoelen picknicktafeltjes. De medewerkers zorgen dat deze
schoon blijven en controleert op gebreken.
De poort blijft ten alle tijden op slot.

Badjes
-

Badjes worden na gebruik meteen leeg gegooid.
Bij badjes is permanent toezicht.
Kinderen die niet zindelijk zijn moeten een zwemluier aan.
Bij tussentijdse vervuiling wordt het water ververst.
Badjes worden droog opgeborgen.
Er mag geen waterspeelgoed in de badjes wat aanzet tot drinken.
Er wordt niet gegeten en gedronken in de badjes
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Groepsregels voor de leidsters:
-

Controleer maandelijks of de veiligheidstips nog goed vastzitten.
Controleer maandelijks en door de dag heen het speelgoed op scherpe randen
Controleer dagelijks of er geen te kleine voorwerpen aanwezig zijn.
Controleer maandelijks of het meubilair in goede staat is.
Controleer maandelijks of de contactbeveiligers in alle ruimten nog goed erin zitten.
Controleer maandelijks het speeltoestel
Let op lange touwtjes en knopen aan de kleding. Kinderen kunnen erachter blijven hangen bij
het buiten spelen.
Laat geen tassen met inhoud in de ruimten. Er kunnen bijvoorbeeld sigaretten, medicijnen
ed. in zitten.
Let erop dat de thee ver op de aanrecht wordt gezet en daar ook wordt opgedronken.
Let erop dat de kinderen binnen niet rennen.
Als er vloeistof op de grond wordt gemorst moet het meteen opgeruimd worden.
Losse snoeren van lampen, radio’s e.d. worden zo kort mogelijk gehouden en hoog
opgeborgen.
Bij een uitstapje geeft het goede voorbeeld m.b.t. verkeer e.d.
Lucifers en aanstekers worden opgeborgen in de bovenste kastjes in de keuken.
Alle kantoorartikelen worden hoog opgeborgen.
Let op losse koorden van het rolgordijn van de slaapkamer
Probeer zoveel mogelijk schoon te maken als de kinderen niet in de groep zijn.
Sluit alle deuren zorgvuldig.
Berg medicijnen op in het bovenste kastje in de keuken.
Geen tassen en jassen van medewerkers beneden op de werkvloer.
Zet beweeglijke kinderen naast je op de bank bij het eetmoment.
Haal druk en rustig spel uit elkaar.
Kinderen worden op een goede manier opgetild. Niet aan de handen!
Controleer regelmatig speentjes (indien van toepassing) op slijtage. En licht zo nodig de
ouders in.
Kinderen mogen niet op het opstapje naar de keuken spelen.
Maak geen gebruik bij tafelkleden. Uitgezonderd een verjaardagsfeestje.
Een persoon bij het buiten spelen ook in de hoek van het kunstgras gedeelte de kinderen in
de gaten houden
Skippy ballen wordt alleen gedaan onder begeleiding van een groepsleidster.
De elektriciteitssnoeren worden goed weggewerkt.
Goed op de kinderen letten en consequent zijn met de regels
Let op het taalgebruik van de kinderen en collega’s
ze mogen spelen in de discoruimte. Dit gaat in overleg met de andere groepen.
Thee mag niet op tafel staan, doe het desnoods in een thermoskan.
Geen bank of stoel plaatsen onder een raam dat open kan.
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-

Controleer regelmatig speentjes (indien van toepassing) op slijtage. En licht zo nodig de
ouders in.
Maak geen gebruik van tafelkleden. Uitgezonderd een verjaardagsfeestje.
De speelplaats regelmatig vegen als er zand ligt (ivm kans op uitglijden) en dagelijks
controleren voor het naar buiten gaan op zwerfvuil en eventuele uitwerpselen.
Eén persoon bij het buiten spelen ook in de hoek van het kunstgras gedeelte de kinderen in
de gaten houden
Skippyballen wordt alleen gedaan onder begeleiding van een groepsleidster.
Plaats geen opstapjes bij ramen die open kunnen.
Controleer regelmatig speentjes (indien van toepassing) op slijtage. En licht zo nodig de
ouders in.
Maak geen gebruik van tafelkleden. Uitgezonderd een verjaardagsfeestje.
De speelplaats regelmatig vegen als er zand ligt (ivm kans op uitglijden) en dagelijks
controleren voor het naar buiten gaan op zwerfvuil en eventuele uitwerpselen.
Eén persoon bij het buiten spelen ook in de hoek van het kunstgras gedeelte de kinderen in
de gaten houden
Skippyballen wordt alleen gedaan onder begeleiding van een groepsleidster.
Plaats geen opstapjes bij ramen die open kunnen.
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HUISREGELS 3+ GROEP
Schoonmaak
-

Schoonmaakmiddelen staan hoog in de kast in de centrale keuken.
Er mag in het hele gebouw niet gerookt worden.
Er worden op de locatie geen sterk geurende producten uit spuitbussen gebruikt waar de
kinderen bij zijn.
De kranen in de sanitaire ruimte zijn alleen koud.
Er wordt niet gedweild als de kinderen in de ruimte aanwezig zijn.

Spelen
-

Er mag niet met speelgoed worden gegooid.
Er wordt voor gewaakt dat de nooduitgang niet wordt geblokkeerd.
Er mag niet wild worden gespeeld bij ruiten en deuren.
Materiaal en speelgoed wat op de locatie is, is allemaal getest en goedgekeurd materiaal.
Kinderen mogen zo min mogelijk over de zachte tegels, bij het speeltoestel, fietsen i.v.m. de
veiligheid rondom het speeltoestel.
Kinderen moeten zoveel mogelijk zelf mee opruimen waar ze mee hebben gespeeld.

Halen en brengen
-

Vanaf het moment dat ouder/verzorger en kind elkaar zien, is de ouder verantwoordelijk
voor het kind.
Wanneer een kind meegenomen wordt moet de ouder/verzorger het kind altijd afmelden bij
de groepsleiding.
Wanneer kinderen door iemand anders, dan de ouders/verzorgers, gehaald worden, moet
dit altijd mondeling of telefonisch door de ouders doorgegeven worden. Graag willen we van
tevoren een foto van die persoon. Degene die het kind komt halen moet zich eventueel
kunnen legitimeren.

Entree
-

In de entree mag geen speelgoed achtergelaten worden.
De entree wordt alleen gebruikt als doorgang van binnen naar buiten en om de jassen en
tassen op te hangen.
Er mag in de entree niet gerend worden.
Ouders/verzorgers laten geen tassen met inhoud in de hal staan. Er kunnen bijvoorbeeld
sigaretten, medicijnen ed. in zitten.
Er mag niet met voorwerpen worden gegooid.
Let op oneffenheden, meldt deze zodat deze z.s.m. kunnen worden verholpen.
Er ligt door heel de entree een droogloopmat zodat het niet glad wordt mocht het geregend
hebben.
De entree is goed verlicht.
Op heel het kinderdagverblijf is veiligheidsglas aanwezig.
De kinderen mogen niet zelfstandig de entree verlaten.
Om de radiatoren staat een ombouw.
De trap in de hoofdentree mag niet gebruikt worden door kinderen.
De hoofdentree wordt alleen gebruikt als doorgang van binnen naar buiten en voor stalling
van de (ingeklapte)kinderwagens. En om de jassen en tassen op te hangen.
De deuren zijn allemaal voorzien van veiligheidstips.
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Leefruimte
-

-

Er mag niet gerend worden in de leefruimte.
Kinderen mogen niet zelfstandig de deur open maken en naar buiten gaan.
Alle kinderen moeten zoveel mogelijk helpen met opruimen.
Kinderen mogen eventueel speelgoed meenemen. Wij kunnen geen verantwoording dragen
voor het kwijtraken van speelgoed of schade aan of door het materiaal. Andere kinderen
mogen ook met het meegebrachte speelgoed spelen.
Er mag niet op tafels en stoelen geklommen worden.
Speelgoed wat kinderen niet zelf mogen pakken wordt hoger in de kast gezet.
Er mag binnen niet met buitenspeelgoed gespeeld worden.
Speelgoed met touwtjes mogen geen langere touwtjes hebben dan 22 cm.
Geen tassen met inhoud in de leefruimte laten staan. Er kunnen bijvoorbeeld sigaretten,
medicijnen ed. in zitten. Tassen mogen niet rond slingeren of op de grond worden gezet.
Kinderen mogen niet op glad schoeisel lopen i.v.m. uitglijden.
Kinderen mogen niet zelfstandig naar de gang(binnen)
Knutselwerkjes worden na ongeveer een maand zeker meegegeven.
Kinderen mogen alleen op de bank zitten. Niet staan of klimmen over de leuning.
Let op oneffenheden, meld zodat deze z.s.m. kunnen worden verholpen.
Hou de looproutes opgeruimd om zo struikelen te voorkomen.
Om de radiatoren staat een ombouw. De buizen zijn ook voorzien van schuim zodat de
kinderen zich niet kunnen verbranden.
De kinderen mogen niet aan de lades komen waar de persoonlijke spulletjes in liggen.
De deur gaat naar buiten open.
De kinderen erop aanspreken dat ze geen kleine voorwerpen in hun mond mogen stoppen.
De pedagogische medewerkers letten hier ook op door goed te observeren.
Speelgoed na gebruik opruimen.
Er mag niets voor de nooduitgang staan.
Kinderen mogen zelf geen ramen opendoen
Kinderen mogen niet klimmen op tafels, kasten en ander meubilair
Als de vloer vies is en dus gedweild moet worden, wordt er op dat moment besproken met
de kinderen dat ze uit moeten kijken voor de natte vloer
Als het donker wordt, moeten de lampen aangedaan worden, ook moet er tijdig de lampen
worden vervangen
Bij bezoek van de peuters extra toezicht op speelgoed en wc’s.
Bij bezoek van peuters klein speelgoed wegzetten
Goed op de kinderen letten en consequent zijn met de regels
Let op het taalgebruik van de kinderen en collega’s
Ze mogen spelen in de disco ruimte, dit hoort bij de 3+ groep.
Niet met deuren slaan
Thee mag niet op tafel staan, doe het desnoods in een thermoskan.
Geen bank of stoel plaatsen onder een raam dat open kan.
Losse elektriciteitssnoeren goed wegwerken.
Schoonmaakmiddelen in een gesloten kast in de keuken plaatsen.
Als er scherpe randen of hoeken aan meubels zitten moeten deze worden afgerond of
afgeschermd worden.
Splinters moeten van meubilair worden afgeschuurd.
Als er een deur open blijft staan hoort daar een deurklem onder geplaatst worden. Zo valt
een deur niet dicht en zitten er geen vingertjes tussen.
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Sanitaire ruimte
-

Er mag geen speelgoed mee genomen worden naar de toiletten.
Er mag in de toiletten niet worden gerend .
Er worden geen toiletblokjes in de toiletten gebruikt.
Er wordt opgelet dat de kinderen niet aan de prullenbak komen.
Let op oneffenheden, meld deze zodat deze z.s.m. kunnen worden verholpen.
Om de radiatoren staat een ombouw. De buizen zijn ook voorzien van schuim zodat de
kinderen zich niet kunnen verbranden.

Keuken/ Eetmoment
-

De Vlinder zorgt voor de nodige broodmaaltijden, fruit, drinken etc.
Tijdens het eten moeten de kinderen aan tafel blijven zitten.
Met (plastic) bestek wordt niet gespeeld.
Voor het eten worden de handen gewassen.
De kinderen mogen de messen niet aflikken.
Na de eerste boterham met hartig mag er ook voor zoet gekozen worden.
De kinderen wordt geleerd rustig te eten om verslikking te voorkomen.
Kinderen mogen niet in de centrale keuken komen.
Messen die niet gebruikt worden liggen naast het bord op tafel.

Buitenruimte/ uitstapjes
-

We streven ernaar om elke dag te gaan wandelen.
We gaan sowieso elke dag naar buiten op de eigen buitenruimte. (mits het weer het toelaat)
De kinderen mogen in de bolderkar en anders aan de hand mee lopen.
Bij zonnig weer worden de kinderen regelmatig ingesmeerd. (zie zonnebeleid)
Buiten leren we de kinderen rekening met elkaar te houden. Zodat botsingen e.d. zoveel
mogelijk voorkomen worden.
Buiten leren we de kinderen ook op te letter voor bv. de omheining, objecten o.i.d.
Het wordt de kinderen aangeleerd rustig op en van het speeltoestel te gaan. Zodat er zo
min mogelijk ongelukjes gebeuren.
Er mag niet gefietst worden dicht bij het speeltoestel op de zachte tegels.
Na het buiten spelen worden de handen gewassen.
Er wordt niet gegeten en gedronken tijdens het buiten spelen.
Als er een uitstapje (wandelen uitgezonderd) wordt gepland wordt dit vooraf aan de ouders
medegedeeld.
Bij een uitstapje (wandelen uitgezonderd) zorgen we voor een ruime bezetting personeel
Tijdens een uitstapje wordt goed opgelet dat we niet te dicht bij de eventuele waterkant
lopen.
De kinderen(en leidsters) steken over op een veilige plaats. Niet tussen geparkeerde auto’s.
De leidsters geven het goede voorbeeld.
Er mag geen speelgoed mee op het speeltoestel.
Zand moet in de zandbak blijven. De speelplaats moet regelmatig zand vrij gemaakt worden
zodat het niet glad wordt.
De kinderen mogen niet over de zandbak heen lopen als deze gesloten is.
De kinderen mogen niet aan de lades komen waar de persoonlijke spulletjes in liggen.
De kinderen mogen niet in het buitenhok komen.
De deuren mogen de kinderen niet zelf open doen.
De zandbak wordt afgesloten als er niet in gespeeld wordt, i.v.m. katten/zwerfvuil.
De zandbak is ingegraven zodat de kinderen zich zo min mogelijk kunnen stoten.
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-

Bij extreem lage temperaturen wordt de duur van het buiten spelen beperkt. Ook worden ze
dan extra warm aangekleed.
Er wordt ten alle tijden gezorgd dat de nooduitgang niet wordt geblokkeerd.
Let op oneffenheden, meld deze zodat deze z.s.m. kunnen worden verholpen.
We hebben kunstgras op het loungegedeelte.
De poort blijft ten alle tijden op slot.

Badjes
-

Badjes worden na gebruik meteen leeg gegooid.
Bij badjes is permanent toezicht.
Kinderen die niet zindelijk zijn moeten een zwemluier aan.
Bij tussentijdse vervuiling wordt het water ververst.
Badjes worden droog opgeborgen.
Er mag geen waterspeelgoed in de badjes wat aanzet tot drinken.
Er wordt niet eten en drinken in de badjes

Groepsregels voor de leidsters
-

Controleer maandelijks of de veiligheidstips nog goed vastzitten.
Controleer maandelijks of de contactbeveiligers er nog goed in zitten.
Controleer maandelijks het speeltoestel en voor het buitenspelen altijd het speeltoestel en
buitenspeelgoed controleren op gebreken.
Controleer maandelijks en door de dag heen het speelgoed op scherpe randen. Weggooien
indien van toepassing.
Controleer dagelijks of er geen te kleine voorwerpen aanwezig zijn. Spreek kinderen erop aan
geen kleine voorwerpen in de mond te stoppen.
Controleer maandelijks of het meubilair in goede staat is.
Zorg dat de schoonmaakmiddelen hoog in de kast (keuken)staan.
Let op lange touwtjes en knopen aan de jassen. Kinderen kunnen erachter blijven hangen bij
het buiten spelen.
Laat geen tassen met inhoud in de ruimten. Er kunnen bijvoorbeeld sigaretten, medicijnen
ed. in zitten. Tassen van de leidsters moeten boven blijven.
Doordacht omgaan met warme dranken op de groep. Bij voorkeur in een thermoskan.
Decorstukken altijd goed en stevig ophangen.
Minimaal 2 x per jaar een hygiëneweek plannen, zodat dit regelmatig herhaald wordt bij de
kinderen.
Let erop dat de kinderen binnen niet rennen.
Bij een uitstapje geef duidelijk het goede voorbeeld m.b.t. tot verkeer e.d.
Als er vloeistof op de grond wordt gemorst moet het meteen opgeruimd worden.
Losse snoeren van lampen, radio’s e.d. worden zo kort mogelijk gehouden en hoog
opgeborgen.
Lucifers en aanstekers worden opgeborgen in de bovenste kastjes in de keuken.
Alle kantoorartikelen worden hoog opgeborgen.
Probeer zoveel mogelijk schoon te maken als de kinderen niet in de groep zijn.
Sluit alle deuren zorgvuldig.
Berg medicijnen op in het bovenste kastje in de keuken.
Zet beweeglijke kinderen naast je op de bank bij het eetmoment.
Haal druk en rustig spel uit elkaar.
Controleer regelmatig speentjes (indien van toepassing) op slijtage. En licht zo nodig de
ouders in.
Maak geen gebruik van tafelkleden. Uitgezonderd een verjaardagsfeestje.
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-

De speelplaats regelmatig vegen als er zand ligt (ivm kans op uitglijden) en dagelijks
controleren voor het naar buiten gaan op zwerfvuil en eventuele uitwerpselen.
Eén persoon bij het buiten spelen ook in de hoek van het kunstgras gedeelte de kinderen in
de gaten houden
Skippyballen wordt alleen gedaan onder begeleiding van een groepsleidster.
Plaats geen opstapjes bij ramen die open kunnen.
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HUISREGELS OUDERS
Parkeerterrein






Fietsen kunnen voor het kinderdagverblijf worden geplaatst, graag zo dicht mogelijk tegen de
muur om voetgangers niet te hinderen. Fietsen mogen echter geen vluchtwegen blokkeren en
tegen het raam gezet worden. Vluchtwegen staan aangegeven met het bordje ‘nooduitgang
vrijhouden’.
Auto’s van personeelsleden worden geparkeerd op het parkeerterrein op ’t Schop (Ten Bijgaarde).
Het is verboden om de auto voor het kinderdagverblijf stil te zetten i.v.m. filevorming in de
Hoogstraat.
Het is verboden om de auto voor de deur van het kinderdagverblijf op de oprit te zetten.

Spenen






Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de fopspenen. Zij zorgen voor goede spenen en
dienen de spenen regelmatig op scheurtjes te controleren.
Wanneer de groepsleiding oneffenheden aan spenen opmerkt, mogen zij de speen weggooien en
dienen ouders een nieuwe aan te leveren.
Onze voorkeur gaat uit naar spenen met een ring of een knop.
Ouders/verzorgers dienen spenen regelmatig te vervangen.
Graag de speen voorzien van een duidelijk kenmerk of de naam van uw kind, om verwisselen te
voorkomen.

Kleding






Kinderen mogen geen touwtjes aan jassen en truien hebben. Capuchon touwtjes moeten vast
zitten of verwijderd zijn. Kinderen kunnen aan deze touwtjes blijven hangen en stikken.
Groepsleidsters zijn bevoegd losse touwtjes uit kleding te halen.
Kettingen en andere versieringen om nekjes die niet kapot springen als een kind er aan blijft
hangen zijn verboden. Denk hierbij aan leren kettingen, key koord e.d.
Kinderen die haarspeldjes en haarelastiekjes regelmatig uit het haar trekken mogen geen
haarversiering in naar de Vlinder, dit i.v.m. verstikkingsgevaar bij rondslingerende haarversiering.
Kinderen geen oorbellen laten dragen gedurende de opvang. Deze kunnen lelijke verwondingen
bij zichzelf of andere veroorzaken. Daarnaast is het gevaar op verstikking aanwezig indien een
oorbel uit zou vallen en door een kindje in de mond zou worden gedaan. Indien kinderen oorbellen
in hebben, zijn de groepsleidsters bevoegd deze uit te doen.

Schoonmaak








De schoonmaak van het gebouw vindt zoveel mogelijk plaats als de kinderen er niet zijn.
Schoonmaakmiddelen staan buiten het bereik van de kinderen.
Er mag in het hele gebouw niet gerookt worden.
Sigaretten peuken mogen niet op de speelpleinen gegooid worden.
Er worden op het dagverblijf geen sterk geurende producten uit spuitbussen gebruikt waar
kinderen bij zijn.
Lijm wordt alleen bijgevuld wanneer er geen kinderen bij zijn. Dit in verband met de geur/stoffen
die vrij komen.
Kapotte lampen worden op tijd vervangen.

Spelen



Er mag niet met speelgoed gegooid worden.
Grote speelobjecten mogen niet voor een nooduitgang staan.
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Materiaal en speelgoed wat in het dagverblijf aanwezig is, is allemaal getest en goedgekeurd
materiaal.
Er mag niet tegen de ramen en/of muren gebotst worden.
Loopauto’s mogen niet onderling botsen.

Halen en brengen











De ouders/verzorgers kunnen de kinderen brengen tussen 07:30 en 09:30. Ouders kunnen hun
kinderen ophalen tussen 16:30 en 18:30. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken.
Ouders/verzorgers kunnen buiten op de intercom drukken en kan de deur van binnenuit op
afstand worden open gedaan. Ouders/verzorgers mogen de deur niet voor elkaar open houden.
Zo lang u op het kinderdagverblijf aanwezig bent, blijft u verantwoordelijk voor uw kind(eren);
Wilt u er altijd voor zorgen dat u de voordeur goed sluit bij het gaan of binnenkomen;
Ouders/verzorgers dienen gebruik te maken van de blauwe overschoenen voordat ze de
groepsruimte betreden.
Op het moment dat een kind tijdens het haalmoment de ouder ziet, is de ouder/verzorger
verantwoordelijk voor het kind en dient u dus op te letten.
Wanneer een kind meegenomen wordt moet de ouder/verzorger het kind altijd even bij de
groepsleiding afmelden.
Jassen van de kinderen worden in de hal aan en uit getrokken, omdat dit in de groepsruimte veel
onrust veroorzaakt. Met uitzondering van de peutergroep, aangezien deze hal vrij klein is.
Wanneer kinderen door iemand anders dan de ouders/verzorgers gehaald wordt, moet dit altijd
mondeling of telefonisch door de ouders/verzorgers doorgegeven worden van te voren. Tevens
moeten zij zich kunnen legitimeren. Anders geven we uw kind niet mee.
Wanneer ouders/verzorgers hun kind(eren) te laat komen halen, zullen ze hierop gewezen
worden. Als dit meerdere malen voorkomt zullen de kosten voor het personeel, wat langer dient
te blijven, in rekening worden gebracht. Indien dit na herhaaldelijke waarschuwing nog steeds
gebeurd kan de opvang per direct gestopt worden.

Entree











Maxi cosi’s en wandelwagens dienen zo min mogelijk op het kinderdagverblijf te blijven staan.
Indien dit niet mogelijk is, moeten de maxi cosi’s en ingeklapte wandelwagens in de entree gezet
worden in de daarvoor bestemde kast.
In de entree mag geen speelgoed achtergelaten worden.
In de entree mogen geen kinderen spelen.
Jassen en tassen voorzien van naam gaan aan de kapstok in de kast. Dit geldt ook voor de baby’s.
Schoenen en helmen en dergelijke horen op de schoenenrekjes onder de kapstok
In de entree mag men niet rennen in verband met risico op vallen/ botsen.
De kinderen mogen geen gebruik maken van de trap naar boven.
Geen sigaretten, medicijnen en dergelijke in zakken van jassen laten zitten die in de entree hangen.
Geldt zowel voor de leidsters als voor de ouders/verzorgers. Leidsters plaatsen hun tassen boven.
De entree en centrale hal worden elke dag gecheckt op kleine voorwerpen. Dit wordt gedaan door
de groepsleidsters die om 07:30 uur beginnen en op diverse momenten van de dag wanneer
leidsters door de gang lopen.
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Leefruimte






























Iedereen moet helpen met opruimen, ook de kleinere kinderen.
Ons advies is om kinderen geen eigen speelgoed mee te geven. Wij kunnen geen verantwoording
dragen voor het wegraken van speelgoed of schade aan of door het materiaal.
Speelgoed wat kapot is zetten we apart om het te laten repareren of gooien we weg.
Er mag niet in kasten, op tafels, op de box en op stoelen geklommen worden.
Het meubilair moet zo veel mogelijk blijven staan waar het staat.
De kinderen mogen zelf speelgoed kiezen wat binnen hun bereik staat. Ze mogen alles pakken en
gebruiken.
Speelgoed wat zij zelf niet mogen pakken bijvoorbeeld met kleine onderdelen zijn opgeborgen in
een kast.
Kinderen mogen alleen aan tafel spelen met speelgoed met kleine onderdelen, en alleen als ze
daar de leeftijd voor hebben.
In de groepsruimte mag niet gefietst worden.
Geen losse kleine voorwerpen op de grond laten slingeren.
Poppenkasten. garages en dergelijke, plaatsen wij niet hoog.
Als er vloeistof op de grond gemorst wordt ruimen we dit direct op.
In de groepsruimte mag men niet rennen in verband met uitglijden.
Kinderen mogen niet op de sokken lopen. Kinderen dragen sloffen of schoenen. In de zomer mogen
de kinderen op blote voeten lopen.
Er staan geen opstap mogelijkheden bij ramen.
Er staan geen opstapmogelijkheden in de box ( let op speelgoed waarop gestaan kan worden).
Oudere kinderen die uit de box kunnen klimmen, zetten we niet meer zonder toezicht in de box.
Wij controleren altijd of deurtjes goed dicht zitten als je een kind in de box zet.
Speelgoed met touwtjes mogen geen lange touwtjes hebben.
Geen tassen met inhoud in de leefruimte laten staan. Er kunnen bijvoorbeeld sigaretten,
medicijnen en dergelijke in zitten.
Losse snoeren van lampjes, radio’s en dergelijke worden zo kort mogelijk gehouden en hoog
opgeborgen.
Elektrische apparaten staat zo opgesteld dat kinderen er niet bij kunnen.
Meubilair wordt regelmatig op scherpe delen en splinters gecontroleerd. Bevindingen worden zo
snel mogelijk gemeld.
Thee van groepsleidsters wordt niet op tafel gezet, maar op een hoge plank of aanrecht.
Wij drinken geen thee met een kind op schoot.
Er mogen geen wippers op tafel.
Er mogen geen kuipstoeltjes op tafel zonder toezicht.
Ballen mogen niet tegen het plafond gegooid worden.
De speeltoestellen mogen niet opgetild worden.
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Slaapruimte































Kinderen die niet meer slapen krijgen toch een rustmoment tussen de middag.
Mocht een kind tijdens een rustmoment in slaap vallen, dan grijpen wij niet in en laten we het
kindje slapen.
De kinderen slapen in stapelbedjes of stretchers. De kinderen onder de twee jaar slapen altijd in
een stapelbedje. De baby’s slapen daarin boven, maar zodra zij in een klimfase belanden, dan gaan
zij naar een bedje beneden.
Voor kleine kinderen wordt het bedje kort opgemaakt.
De kinderen dragen in bed een (eigen) slaapzak en liggen op een eigen matrashoes. Het
kinderdagverblijf zorgt hiervoor en zorgt ervoor dat ze regelmatig gewassen worden. Kinderen
krijgen 1 deken over zich heen als ze geen slaapzak dragen. In de zomer geen dekens. Door middel
van een slaapschema krijgt elk kind een eigen en schoon bedje toegewezen.
De stretchers worden alleen gebruikt door de oudere kinderen, zij gebruiken allemaal een eigen
lakenzak met daaroverheen een deken, indien nodig. De Vlinder zorgt voor deze lakenzakken en
draagt er ook zorg voor dat ze gewassen worden.
Iedere maand worden alle sluitingen van de bedjes gecontroleerd. Wanneer een sluiting niet goed
meer werkt moet dit gemeld worden bij de leiding, die het vervolgens meldt aan de leverancier.
Het bedje wordt niet meer gebruikt tot de sluiting gerepareerd is.
Wij staan het niet toe om zuigelingen op de buik te laten slapen tot het moment dat ze zelf kunnen
omdraaien. Wanneer ouders/verzorgers erop staan dat hun baby op de buik moet slapen, dienen
zij middels een formulier toestemming gegeven aan de groepsleid(st)ers van kinderdagverblijf De
Vlinder.
Wij staan het niet toe om kinderen tijdens het slapen te fixeren dmv tuigjes of iets dergelijks,
vanwege de verhoogde risico’s op wiegendood. Er mogen aan de bedjes geen muziekdoosjes e.d.
gehangen worden, deze moeten op de speciale haakjes gehangen worden
Er mag geen speelgoed in de bedjes en slaapkamers i.v.m de mogelijkheid van inslikken, maar ook
opstapmogelijkheid.
Slaapkamers zijn geen opslag ruimten.
Er staat in elke slaapkamer een evacuatiebedje wat we gebruiken tijdens een ontruiming.
Wij gebruiken geen dekbedjes.
Inbakeren doen we alleen op verzoek van de ouders en na duidelijke instructies van ouders ( het
liefst mondeling en schriftelijk).
Wij controleren de temperatuur van kinderen bij twijfel dmv een rectale thermometer. Deze geeft
de meest betrouwbare waarde.
Bij koorts controleren we extra en dekken niet te warm toe.
De slaapkamers worden elke dag gecontroleerd op kleine voorwerpen en speelgoed op de grond.
Kinderen die wakker zijn halen we uit bed.
Bij het uit bed halen van de kinderen doen wij altijd een nachtlampje aan of het licht gedimd aan.
Kinderen mogen in bed geen spenen met een koordje eraan. Koordjes worden dan verwijderd.
In bed worden geen wijde shirts of pyjama’s gedragen.
Voor het slapen gaan worden alle haarspeldjes, elastiekjes uit haren van de kinderen verwijderd.
Bedjes worden altijd direct na het in bed leggen, gesloten om vallen te voorkomen.
We controleren altijd de bedjes voordat we de slaapkamer verlaten.
Er mogen geen dekens of lakens tussen de rekjes zitten.
In de slaapkamer mag men niet rennen in verband met uitglijden.
Er is sprake van continue ventilatie dmv roosters en/of afzuiging. Dit geldt ook voor de
slaapkamers.
Kinderen mogen niet aan handen opgetild worden, maar onder oksels of in de middel of onder de
billen.
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Wanneer een kind in wandelwagen of box in slaap valt wordt speelgoed erom heen weg gehaald
en het kindje onder een deken gelegd.
Wandelwagens houden we op dat moment in het zicht.
Muv bovenstaande wordt een baby niet te slapen gelegd in een reiswieg of wandelwagen, ivm
risico op warmtestuwing.

Verschoonruimte


















Er mag geen speelgoed mee in de verschoningsruimte of WC.
Ieder kind heeft op het kinderdagverblijf een mandje. Daarin kunnen de spullen van thuis gelegd
worden.
Als kinderen op de verschoningstafel liggen mogen de leidsters niet bij ze vandaan lopen.
Voordat de hoogte van de aankleedtafel wordt aangepast, eerst kijken of er geen kinderen onder
de aankleedtafel zitten.
Alle benodigdheden staan op grijphoogte.
Kinderen klimmen altijd onder begeleiding op de trap van de verschoningstafel en op hun billen
naar beneden, mits zij dit kunnen uiteraard.
Indien de trap voor langere tijd niet gebruikt wordt en het is mogelijk hem in te klappen, doen we
dat. Op het deurtje van de trap zit een haakje, waardoor kinderen er niet zomaar bij kunnen
komen.
Kleine kinderen mogen niet zonder toezicht in de verschoningsruimte.
In de verschoningsruimte mag men niet rennen in verband met uitglijden.
In de verschoningsruimte worden geen bedjes geplaatst.
Kinderen mogen niet aan handen opgetild worden, maar onder oksels of in de middel of onder de
billen.
De verschoningsruimte wordt elke dag gecheckt op kleine voorwerpen.
Kasten zijn altijd dicht.
Er worden geen toiletblokjes in de wc’s gebruikt.
Lotions en dergelijke bergen we op in een afgesloten kast of in la of zetten we hoog, zodat kinderen
op de aankleedtafel er niet bij kunnen.
Afvalbakjes staan zoveel mogelijk hoog of uit het zicht van kinderen.
Als er zomers meer zand ligt vegen we twee keer op een dag, tussen de middag en aan het einde
van de dag. Dit om risico op vallen te verminderen.

Keuken/ voeding










Kinderen mogen niet in de keuken komen. Is afgeschermd met traphekjes. ‘Keukenactiviteiten’
kunnen ook op de groep worden voorbereid.
De Vlinder zorgt voor de nodige broodmaaltijden, fruit, drinken en verzorgingsproducten zoals
luiers.
Voor de kinderen die afwijkende producten nodig hebben, zoals flesvoeding en dergelijke worden
de ouders verzocht hier zelf voor te zorgen.
Wij ontvangen liever geen bevroren borstvoeding. Alleen voor nood in de vriezer.
Reserve borstvoeding mag in de vriezer gelegd worden.
Op elke fles staat de naam van de baby
Poeder wordt ook in de juiste hoeveelheid aangeleverd in speciale bakjes of containers. We
accepteren geen reeds aangemaakte flesvoeding ivm dat wij niet kunnen controleren hoe hij
klaargemaakt is en wanneer.
Flesvoeding wordt in het kinderdagverblijf hygiënisch klaargemaakt, dat wil zeggen dat handen
wassen en schoon werken als vanzelfsprekend worden beschouwd.
Borstvoeding wordt opgewarmd in de flessenwarmer en de poedermelk in de magnetron.
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Tijdens het eten blijven de kinderen aan tafel, als de kinderen moe zijn, worden ze alvast naar bed
gebracht.
Kinderen hoeven niet per se alles op te eten of drinken.
Kinderen krijgen speciale kindermessen van kunststof.
Met bestek wordt niet gespeeld, vooral met messen is dat erg gevaarlijk.
Messen op tafel worden buiten bereik van kinderen gelegd en in de gaten gehouden.
De kinderen wordt geleerd niet met het mes te spelen.
De kinderen mogen de messen niet aflikken
Messen die niet gebruikt worden liggen naast het bord op tafel.
De vaatwasser zit altijd dicht in verband met scherpe voorwerpen in de vaatwasser.
Na de eerste boterham mag er ook voor zoet beleg gekozen worden.
Als het eten en drinken echt niet meer lukt, halen we het weg. Wij vinden niet dat wij van kinderen
mogen verwachten dat zij heel lang aan tafel blijven zitten. We wachten tot iedereen klaar is met
eten.
Drukke kinderen in kinderstoel worden naast de groepsleidster gezet zodat ze niet uit de
kinderstoel klimmen.
Kinderstoelen met drukke kinderen worden iets verder van de tafel gezet, zodat ze zichzelf niet
tegen de tafel af kunnen zetten.
Wij geven de kinderen vers fruit. Voor de jonge baby’s willen wij wel de uitzondering maken om
groente te geven, dit komt dan in plaats van fruit. De groentehap dienen de ouders zelf
meebrengen.
Wij staan niet toe dat oudere kinderen hun ontbijt op De Vlinder opeten, dit geldt voor zowel
brood als flessen. ’s Morgens is er maar 1 leidster aanwezig, deze kan niet toezicht houden op de
kinderen, ouders te woord staan en het eetgedrag van kinderen in de gaten houden. Dit kan tot
gevolg hebben dat we overal etensresten vinden, wat we vanuit hygiënisch oogpunt niet kunnen
toestaan. Zij mogen alleen nog even aan tafel proberen hun ontbijt op te eten.
Om 16.15 uur bieden we de kinderen nog een tussendoortje aan.
Als er vloeistof op de grond gemorst wordt ruimen we dit direct op.
Elektrische apparaten staan zo opgesteld dat kinderen er niet bij kunnen.

Buitenterrein

















Wij proberen zoveel mogelijk naar buiten te gaan, het streven is om met de kinderen dagelijks
even naar buiten te gaan.
Het speelgoed buiten wordt in de schuur opgeruimd.
Wanneer er voldoende leidsters zijn gaat er een leidster mee met de kinderen wanneer zij moeten
plassen.
Buiten mag er niet geklommen worden op speelgoed dat daar niet voor bedoeld is.
De peuters en de 3+ kinderen mogen niet op de patio (binnenplaats) aan de voorkant spelen. De
patio is speciaal bedoeld voor de allerkleinsten.
Lange koordjes aan kleding worden bij buiten spelen van de kleding af gehaald.
Met zand gooien is gevaarlijk voor de ogen.
Zand hoort in de zandbak.
In de zandbak mogen de schoenen van kinderen uit.
Wanneer er op het plein gefietst wordt, mogen er geen kinderen op blote voeten lopen
Iedereen helpt met opruimen.
Op zonnige dagen worden er diverse parasols neer gezet en de luifel uitgeklapt.
Baby’s spelen onder de parasol/in de schaduw op de patio.
Kinderen dragen petjes als ouders deze van thuis meegegeven.
Bij zonnig weer worden de kinderen voor het buiten spelen ingesmeerd.
Bij een hele dag buiten gebeurt dit drie keer per dag.
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Wanneer de kinderen in badjes spelen is er altijd toezicht.
Wij controleren elk half jaar speeltoestellen en buitenspeelgoed op gebreken en gebreken worden
direct gemeld en gerepareerd.
Buiten leren we de kinderen rekening met elkaar te houden. Zodat botsingen en dergelijke zoveel
mogelijk voorkomen worden.
Buiten leren we de kinderen om consequenties van hun gedrag zo goed mogelijk in te schatten. Je
kunt kinderen er op wijzen wat er gebeurt als ze op een fiets klimmen. Op deze manier leren ze
een inschatting te maken van gevaarlijke situaties.
De patio wordt gebruikt door de babygroep. Op de grote speelplaats spelen de andere kinderen.
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HUISREGELS PERSONEEL
Algemeen
Naast de arbeidsovereenkomst en de CAO staan in dit reglement een aantal regels die voor alle
werknemers gelden. Door ondertekening van een exemplaar van dit reglement verklaart een
werknemer met de inhoud akkoord te gaan. Overschrijding van enige regel of handelen tegen de zin
daarvan, kan een ontslagreden geven.
Alcohol
Het nuttigen van alcoholische dranken tijdens diensturen evenals het verkeren onder invloed van
alcohol bij de aanvang van de diensttijd is niet toegestaan.
Arts
In geval van ziekte of ongeval dient de werknemer zijn eigen arts te raadplegen.
Artsenbezoek
Bezoeken aan de huisarts, specialist, tandarts etc. worden zoveel mogelijk buiten bezwaar van de
diensttijd afgelegd. Zo mogelijk zal met de leiding worden overlegd alvorens afspraken met de artsen
te maken.
Bedrijfsongeval
Bij een bedrijfsongeval dient altijd onmiddellijk de leiding dan wel de bedrijfshulpverlener
gewaarschuwd te worden. Laat het slachtoffer niet alleen en laat iemand zo nodig zo snel mogelijk
EHBO toepassen. Bel bij twijfel altijd een ambulance.
Beëindiging dienstverband
Het dienstverband voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te worden opgezegd, met inachtneming van
de juiste opzegtermijn, tegen de eerste van een kalendermaand. Op de laatste werkdag dient iedere
werknemer eerder ontvangen sleutels en/ of andere eigendommen van de Vlinder, in te leveren bij de
leiding.
Beëindiging werkzaamheden
Men dient na het beëindigen van de werkzaamheden het bedrijf te verlaten. Het is niet toegestaan om
buiten werk- en rusttijden zich in het bedrijf, ook niet op kantoor, op te houden.
Bezoek van familie of vrienden
Het is niet toegestaan familie, vrienden of kennissen in het bedrijf te ontvangen zonder voorafgaande
toestemming van de leiding.
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Brand
Het lezen van de brandinstructies is bij indiensttreding verplicht. Raak bij brand niet in paniek en neem
geen risico. Waarschuw onmiddellijk de leiding, de bedrijfshulpverlener en/of sla de dichtstbijzijnde
brandmelder in. Probeer zo mogelijk met de dichtstbijzijnde brandslanghaspel de brand te blussen. De
veiligheid van de kinderen en de medewerkers staat voorop. Neem geen onnodig risico!
Bruikleen
Indien werknemer spullen in bruikleen krijgt, dienen deze na het einde dienstverband in goede staat
terug gegeven te worden aan werkgever. Indien zaken tussentijds stuk gaan, dient dit tijdig te worden
gemeld bij de werkgever. Zonder melding op einde dienstverband kapotte spullen teruggeven,
betekend dat dit vergoed moet worden richting werkgever.
Cursus en training
Men dient de cursussen en trainingen die vanuit het bedrijf georganiseerd worden en waarvoor men
opgeroepen is bij te wonen. Indien men een cursus wil volgen die een belangrijke bijdrage levert aan
de ontwikkeling van de functie, dan bestaat de mogelijkheid van een bijdrage in de kosten door het
bedrijf. Dit wordt van geval tot geval door de directie beoordeeld.
Diensttijd
Men is verplicht op tijd te komen en zich aan het werkrooster te houden. Wijzigingen in dit rooster
kunnen uitsluitend worden toegestaan door de leiding.
Eigendommen van het bedrijf
Het is verboden eigendommen van het bedrijf mee te nemen buiten de het gebouw. Hieronder vallen
ook (restanten van) voedsel en dranken. Bij het beschadigen van eigendommen van het bedrijf kan de
werknemer aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
Facebook
Het is verboden om ouders van het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang op uw privé account
als vriend te hebben. Dit geldt ook voor ouders waarvan hun kind niet meer op het kinderdagverblijf
zit. Dit om verstrengelingen tegen te gaan en een professionele houding tegenover ouder te
waarborgen. Als je al vriend bent met hen voordat deze klant zijn is het wel toegestaan mits er niet
op facebook over de opvang wordt gecommuniceerd.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen moeten onmiddellijk ingeleverd worden bij de leiding.
Gebruik bedrijfstelefoon
Het is niet toegestaan de bedrijfstelefoon te gebruiken anders dan voor de functie. Slechts in zeer
dringende gevallen is het na toestemming van de leiding toegestaan privé gesprekken te voeren tijdens
diensttijd.
Geheimhoudingsplicht
Alle documenten en informatie welke afkomstig is van de Vlinder mag nooit zonder toestemming voor
eigen doeleinde worden gekopieerd en/ of gebruikt. Alle werknemers hebben geheimhoudingsplicht.
Ideeën
Een werknemer die een idee heeft dat tot verbetering op welk gebied dan ook kan leiden, kan dat laten
weten aan de directie.
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Intercom
Iedere werknemer heeft toegang tot de intercom en heeft de mogelijkheid de deur te openen. Bij
opnemen dient eerst te worden gevraagd wie er aan de deur is. Indien deze persoon niet bekend is
voor werknemer, maar bijvoorbeeld een afspraak heeft met iemand op kantoor, dient dit direct
gemeld te worden aan de leidinggevende. Nooit zomaar iemand binnen laten, zonder te weten wie
het is en voor wie hij komt. Bij twijfel de persoon even vragen te wachten en vervolgens de
leidinggevende bellen.
Internet
Het gebruik van de internetaansluiting voor privé doeleinden is beperkt toegestaan.
Kantine
Men dient pauzes op de 1e verdieping of buiten door te brengen. Altijd minimaal 2 personen in het
gebouw aanwezig. (incl. kantoor)
Klachten van of over ouders
Klachten van ouders dient men direct door te geven aan de leiding. Uiteraard is ook melding van
positieve reacties welkom.
Mobiele telefoons
Mobiele telefoons moeten onder werktijd worden opgeborgen op de 1e verdieping. Gebruik van de
mobiele telefoon is niet toegestaan onder werktijd, uiteraard wel in de pauze. Deze dienen tijdens
werktijd uitgezet te worden, om hinder voor kantoormedewerkers te voorkomen.
Ongewenste gasten
Indien men "ongewenste" mensen in het bedrijf signaleert, meldt dit dan direct aan de leiding.
Oppassen
Er mag niet bij gezinnen opgepast worden die klant zijn of zijn geweest. Als iemand al oppaste
voordat deze klant(en) bij de vlinder kwamen mag dat wel, mits alleen in de weekenden en avonden
en er geen verstrengelingen komen op de groep.
Orde en netheid
Men dient losliggende spullen op te ruimen en geen scherven of andere zaken op de vloer
te laten liggen. Werk geordend en netjes.
Parkeren
Auto’s dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaats aan ’t Schop (aan de andere kant van het
spoor). Fietsen kunnen voor het kinderdagverblijf worden geplaatst, maar niet voor de vluchtdeuren
(deuren met bordje ‘nooduitgang vrijlaten’ en niet tegen het gebouw aan, om hinder voor voetgangers
te voorkomen). Let daarbij op dat de fiets zo wordt geplaatst dat deze geen hinder geeft voor de
voetgangers. Let er op dat de fiets niet voor de intercom staat.
Post
Privé post dient naar het huisadres gezonden te worden en niet geadresseerd te worden aan het
bedrijf. Ook mag privé post nooit op kosten van de Vlinder worden verstuurd.
Personeelsvertegenwoordiger
Mary Jane is de personeelsvertegenwoordiger. Bij haar kunnen zaken worden aangegeven over o.a.
regelingen voor werktijden, veiligheid, gezondheid, welzijn en ziekteverzuim.
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Pauze
De pauze dient de betreffende tijd niet te overschrijden en dient in overleg vastgesteld te worden.
Relaties
Persoonlijke relaties die binnen hiërarchische verhoudingen ontstaan, kunnen tot gevolg hebben dat
één der partijen herplaatst wordt of, ingeval van een onhoudbare situatie, leiden tot ontslag.
Roken
Roken is binnen het bedrijf niet toegestaan. In de pauze is het toegestaan buiten te roken buiten het
zicht van de kinderen, en niet voor het gebouw. Dit past niet binnen het aangezicht van een
kinderdagverblijf. U zult hiervoor dan een andere locatie moeten opzoeken, bijvoorbeeld op de
parkeerplaats tegenover.
Rijbevoegdheid
Mocht een werknemer kinderen vervoeren tijdens uitjes of het ophalen van scholen dient er ten alle
tijden een geldig rijbewijs aanwezig te zijn. De werknemer is verplicht de directie te informeren ten
aanzien van een mogelijke(tijdelijk) ontzegging van de rijbevoegdheid.
Seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld
Bij enige vorm van seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld wordt meteen actie ondernomen
vanuit de directie, en kan ontslag op staande voet tot gevolg hebben.
Telefonische boodschappen
Slechts in zeer dringende gevallen zullen voor werknemers binnenkomende privégesprekken
doorverbonden worden.
Uiterlijke verzorging
Men is verplicht uiterste zorg te besteden aan uiterlijke verzorging en persoonlijke hygiëne. Opzichtig
kapsel, tatoeages, make-up en overdadige juwelen of andere sieraden dienen vermeden te worden.
Vrouwelijke werknemers dienen altijd neutraal gekleurde panty’s te dragen en schoenen die
aangepast zijn aan het werk dat verricht dient te worden. Ook mannelijke werknemers dienen kleding,
sokken en schoenen aan te passen aan het werk. Het niet toegestaan lage hemdjes en korte rokken te
dragen. Dit past niet binnen het beleid van een kinderdagverblijf.
Verdovende middelen
Het bij zich hebben, nuttigen, gebruiken of tot zich nemen van enigerlei verdovende middelen is ten
allen tijde verboden. Overtreding wordt onmiddellijk aan justitie gerapporteerd en heeft ontslag op
staande voet tot gevolg.
Vertrouwenspersoon
Binnen het bedrijf is Mary-Jane vertrouwenspersoon in geval van seksuele intimidatie of andere zaken
die in vertrouwen verteld wensen te worden.
Voorschot op salaris
Het is niet mogelijk, behoudens zeer bijzondere gevallen, een voorschot op salaris te ontvangen.
Vragen, problemen
Men kan alle voorkomende vragen en problemen stellen aan en bespreken met Renske of Mary Jane
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Wapens
Het bij zich hebben of gebruiken van (steek)wapens is ten allen tijde verboden. Overtreding wordt
onmiddellijk gemeld bij de politie en aan justitie gerapporteerd en heeft ontslag op staande voet tot
gevolg.
Wijzigingen
Men is verplicht bij wijziging van adres of familieomstandigheden (huwelijk, geboorte, overlijden) de
leiding hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
Werkoverleg
Minimaal eenmaal per kwartaal vind een werkoverleg plaats, die bijeen wordt geroepen door de
leiding en waarbij alle werknemers aanwezig dienen te zijn.
Ziekte
Werknemers zijn gehouden aan de controlevoorschriften bij ziekte.
Ziekmelding
Bij ziekmelding:
Heb je een vroege dienst:
De medewerkster belt zelf de collega van de late dienst (als je denkt dat deze in de gelegenheid is om
te komen) van die dag met het verzoek of deze om 7.30 uur kan beginnen (bel tijdig vanaf 6.30 uur).
Dit moet dan wel direct (vanaf 6.30 uur) aan Renske gemeld worden . Renske zorgt dat degene die
ook om 7.30 uur begint weet dat zij wellicht even de kinderen moet opvangen voordat de andere
dienst er is. Renske belt degene die standby is om in te vallen, om te komen.
Heb je een late dienst:
Bel Renske. Zij zal de persoon die standby is bellen om te komen, regelen.
Wij verwachten dat niemand zonder geldige reden zich ziek meld. Als iemand zich onterecht ziek meld
kan dit ontslag tot gevolg hebben. Een collega heeft zijn vrije dag opgegeven om jouw dienst op te
vullen. Hier moet zorgvuldig en respectvol mee om worden gegaan.
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