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1 Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van BSO de Bonte Pael. Met behulp
van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als
doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en
leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige
gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari
2018.
De directeur van Stichting IKC de Bonte Pael is eindverantwoordelijke voor het
beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed
tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen.
Daarom zal ieder half jaar een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid
of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid.
Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen
maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of
situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of
het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.

2 Missie, visie en doel i.r.t. veiligheid en gezondheid
Missie:
De missie van stichting IKC de Bonte Pael is om BSO en basisschool De Bonte Pael te laten
werken vanuit één visie, één directie, één team en één plan.
Alle medewerkers dragen hierbij zorg voor een veilig en stimulerend pedagogisch
klimaat, waarin ieder kind de ruimte krijgt zich optimaal te ontwikkelen op fysiek, sociaal,
emotioneel en intellectueel gebied.
Dit doen we door:
- kinderen af te schermen van grote risico’s
- kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s
- kinderen leren in gesprek te gaan bij onderling conflicten
- kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun Ontwikkeling
- kinderen 1 pedagogisch klimaat aan te bieden
Visie:
Het IKC werkt toe naar een model waarin onderwijs en opvang nog nauwer samenwerken
dan nu het geval is. Door met één pedagogisch klimaat, visie en aanpak te werken, zowel
vanuit het onderwijs als vanuit de kinderopvang, zal dit de doorgaande ontwikkeling van
kinderen ten goede komen. Opvoeding en Opvang gebeuren vanuit de visie dat ieder
kind ertoe doet en het kind centraal staat. Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Er is binnen
het IKC aandacht voor het kind als individu en het kind als onderdeel van een
groep/sociale maatschappij. Onderwijs, Opvoeding, Ontwikkeling, Opvang en
Ontspanning (de 5 O’s) zijn nauw verweven met elkaar. De 5 O’s zorgen voor optimale
benutting van de talenten van de kinderen. In de naschoolse activiteiten zijn opvang,
huislijk, ontwikkelen en ontspanning belangrijke pijlers.
Doel
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten
aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor
voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:
1) het bewustzijn van mogelijke risico’s,
2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s
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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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3 Grote risico's
In dit hoofdstuk staat benoemd welke grote risico’s ten aanzien van veiligheid en
gezondheid op onze locatie onze aandacht heeft en wat er wordt gedaan om de kans
dat het risico voorkomt tot het minimum te beperken en welke maatregelen zijn of
worden genomen. De risico’s zijn onderverdeeld in fysieke veiligheid, sociale veiligheid en
gezondheid. Input hiervoor kwam uit de recentste risico-inventarisatie van de huidige
Risicomonitor die in augustus/september 2017 is uitgevoerd.
Fysieke veiligheid
Thema
Vallen (van
hoogte
/uitglijden enz.)

Risico’s
Uitglijden over
gladden/natte vloer

Verstapt, valt of
glijdt uit over
oneffenheden op
de bestating door
bijvoorbeeld losse
stenen,
boomwortels, kuil,
los zand, bladeren
of mos

Buiten opstakels
(opstapjes,
stoeprandjes,
muurtjes, fietsenrek
of zandbak)

Kind valt door
(open) raam

Kind valt van klimrek

Maatregel
Als de vloer nat en of
glad is attenderen wij de
kinderen hierop. Natte
vloeren worden altijd
droog gemaakt. Er wordt
rustig gelopen binnen
alle ruimten
De speelplaats wordt 2
jaarlijks gecontroleerd op
oneffenheden door
verhuurder (onderwijs).
Dit is stichingsbreed
(onderwijs)georganiseerd
en wordt vanuit school
geinspecteerd.
Kinderen worden
geattendeerd op
spontane oneffenheden
De afstapjes en andere
hoogteverschillen zijn
duidelijk zichtbaar
gemaakt door
kleurverschillen. De
kinderen worden
geattendeerd op de
obstakels en hoe ze hier
veilig mee om kunnen
gaan. Ze mogen in hun
spel de obstakels
gebruiken maar zijn wel
alert op de veiligheid.
De kinderen zijn nooit
zonder begeleiding
buiten, behalve wanneer
zij een
buitenspeelcontract
hebben.
Onze ramen zijn als er
kinderen zijn alleen op
kierstand open. De
kinderen komen ook niet
aan de ramen.
Het klimrek wordt jaarlijks
geinspecteerd en
maandelijks
gecontroleerd vanuit de

Hoe/waar terug te vinden
Huisregels medewerkers,
Bijlage A

Huisregels medewerkers,
Bijlage A

Huisregels medewerkers,
Bijlage A

Huisregels medewerkers,
Bijlage A

Huisregels medewerkers,
Bijlage A
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Kind bezeert zich
door materiaal uit
de speelzaal

stichting voor het
onderwijs.
Kinderen t/m groep 3
mogen niet aan hun
knieen aan het klimrek
bungelen.
De kinderen komen
alleen onder begeleiding
in de speelzaal

Huisregels medewerkers,
Bijlage A

Thema

Risico’s

Maatregel

Verstikking

De kinderen kunnen
zich bezeren als ze
sierraden omhebben
tijdens spelmomenten
De kinderen kunnen
stikken door materiaal
uit de speelzaal

In de speelzaal
moeten kinderen
sierraden af.

Hoe/waar terug te
vinden
Huisregels
medewerkers, Bijlage
A

Kinderen zijn niet
zonder toezicht in de
speelzaal.

Huisregels
medewerkers, Bijlage
A

Kind stikt en of struikelt
over snoeren

Snoeren worden
weggewerkt en niet in
de looproute van de
kinderen gebruikt.
Kinderen zijn niet
zonder toezicht in de
huiskamer en
medewekers letten
erop waar de
kinderen mee spelen
en instrueren dat er
geen klein material in
de mond wordt
gestopt

Huisregels
medewerkers, Bijlage
A

Kind stikt in klein
speelmateriaal in de
huiskamer

Thema

Risico’s

Maatregel

Vergiftiging

Kind drinkt of komt in
contact met
schoonmaakmiddelen

Deze middelen staan
alleen in de gesloten
berging van de
schoonmaker.
Mocht een kind toch
schoonmaakmiddelen
tot zich hebben
genomen hebben we
in de keuken (
school ) een gifwijzer
hangen om zo snel
mogelijk te handelen..
Kinderen zijn niet
zonder toezicht bij de
kopieer ruimte.
Kinderen zijn niet bij
het verwisselen van
de toner.

Kind komt in aanraking
met toner uit de kopieer
ruimte

Huisregels
medewerkers, Bijlage
A

Hoe/waar terug te
vinden
Huisregels medewerkers,
Bijlage A

Huisregels medewerkers,
Bijlage A
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Kind komt in aanraking
met medicatie die niet
bedoeld is voor het kind

Planten

Medicatie staat in een
hoge kast waar
kinderen niet
zelfstandig bij kunnen.
Wij dienen alleen
medicatie toe als er
een formulier is
ingevuld door de
ouders.
Zorgen voor allergene
planten.

Huisregels medewerkers,
Bijlage A
Protocol toediening
geneesmiddelen,
Bijlage B1
Overeenkomsttoedieninggeneesmiddelen,
Bijlage B2
Protocol Hygiëne,
Bijlage C
Hoe/waar terug te
vinden
Huisregels medewerkers,
Bijlage A

Thema

Risico’s

Maatregel

Verbranding

Kind verbrand door
de zon.

De kinderen worden
ingesmeerd. Bij
zonneallergie vragen
wij de ouders voor
zonnecreme.
Bij erg warm weer
spelen we in de
schaduw en gaan
we tussen 12.00 en
15.00 uur niet naar
buiten. Ook staat er
voor de kinderen bij
extreen warm weer
altijd water klaar.
Er wordt niet
gespeeld met open
vuur.
Er vinden ook geen
georganiseerde
activiteiten met vuur
plaats.
Indien er toch een
kind zich brandt aan
open vuur is er een
persoon met EHBO
aanwezig.
Iedere groep krijgt
halfjaarlijks een
ontruimingsoefening.
Bij beginnende brand
weten de
medewerkers wat te
doen. Jaarlijks wordt
de kennis hieromtrent
opgehaald tijdens
het teamoverleg.
Er wordt alleen thee
en koffie gedronken
als de kinderen ook
een drinkmoment
hebben aan tafel.

Zonnesteek door bij
extreem warm weer
te lang in de volle
zon buiten te spelen
of te zijn.

Kind verbrand zich
door open vuur.

Kind brand zich aan
hete vloeistof

Huisregels medewerkers,
Bijlage A

Huisregels medewerkers,
Bijlage A

Huisregels medewerkers,
Bijlage A
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Thema

Risico’s

Maatregel

Ongeval

Kind krijgt tijdens een
uitje een ongeval

De kinderen zijn altijd
tijdens een uitje onder
begeleiding van een
leidster. Er zal bij een
ongeval altijd beroep
worden gedaan op
de ehbo kennis van
de leidster.
Er zijn altijd leidsters
aanwezig als de
kinderen in of rondom
water spelen. De
leidsters weten welk
kind wel of geen
zwemdiploma’s heeft.
Het gevaar is vooraf
besproken. Als we
gaan zwemmen
hebben de kinderen
altijd diploma A en B.
Er gaat dan ook altijd
een medewerker
mee die een diploma
reddingszwemmen
heeft.

Kind valt in het water
zonder zwemdiploma

Hoe/waar terug te
vinden
Protocol uitstapjes,
bijlage D

Protocol uitstapjes,
bijlage D

Aangereden door
fietsen op schoolplein

Er wordt niet op het
schoolplein gefietst.

Huisregels
medewerkers, Bijlage A

Bezeren door slijtage
van speeltoestellen

Uitgebreide jaarlijkse
check door
inspectiebureau
Kinderen attenderen
op gladheid en
losliggend materiaal.
Onderhoudsplan voor
jaarlijkse controle
Zorg ervoor dat het
hek ten alle tijden
dicht zit

Veiligheidsplan school

Val van klimrek of
ander speeltoestel
door gladheid of
losliggend materiaal
Kind rent de straat op
en wordt aangereden

Huisregels
medewerkers, Bijlage A
Veiligheidsplan school
Werkplan buiten
spelen, bijlage E

Sociale Veiligheid
Thema
Kindermishandeling
Seksueel geweld

Risico’s

Maatregel

Kind komt in
aanraking met
seksueel geweld
op de BSO

We zijn alert op
seksueel geweld,
verminking op onze
opvang. Dit zowel van
medewerkers -> kind als
van medewerker ->
medewerker.

Hoe/waar terug te
vinden

We nemen jaarlijks de
Meldcode door.
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Kind komt in
aanraking met
seksueel geweld
in huis

Psychisch “geweld”

Wij zijn alert op de
symptomen en signalen
van seksueel geweld bij
kinderen op onze
opvang. Bij signalen en
symptomen gaan wij in
gesprek met de IB-er
onderwijs en met
ouders. Bij zorgen
nemen we contact op
met Veilig Thuis.
We zijn alert op
psychisch geweld. Dit
zowel van
medewerkers -> kind als
van medewerker ->
medewerker we
nemen 2 keer per jaar
het kindermishandeling
protocol door. En met
name wat signalen zijn
van psychisch geweld.
Wij zijn alert op de
symptomen en signalen
van psychisch geweld
bij kinderen op onze
opvang. Bij signalen en
symptomen gaan wij
natuurlijk in gesprek
met ouders voordat we
contact op gaan
nemen met veilig thuis.

Meldcode Huiselijk
geweld en
Kindermishandeling
(zie signalering lijst op
locatie aanwezig).

Kind komt in
aanraking met
lichamelijk
geweld op de
bso

Wij zijn alert op de
symptomen en signalen
van lichamelijk geweld
bij kinderen op onze
opvang. Bij signalen en
symptomen gaan wij
natuurlijk in gesprek
met ouders voordat we
contact op gaan
nemen met veilig thuis.

Meldcode
kindermishandeling

Kind komt in
aanraking met
lichamelijk
geweld in huis

Wij zijn alert op de
symptomen en signalen
van lichamelijk geweld
bij kinderen op onze
opvang. Bij signalen en
symptomen gaan wij
natuurlijk in gesprek
met ouders voordat we
contact op gaan
nemen met Veilig Thuis.

Meldcode
kindermishandeling

Kind komt in
aanraking met
Psychisch
geweld op de
bso

Kind komt in
aanraking met
Psychisch
geweld in huis

Lichamelijk geweld

Werkplan Pesten,
Bijlage F
Gedragsprotocol Bonte
Pael
Meldcode
kindermishandeling

Meldcode
kindermishandeling
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Thema

Risico’s

Maatregel

Hoe/waar terug te
vinden

Kind niet opgehaald
/niet gebracht

Er worden stappen
ondernomen zoals
beschreven in ons
protocol kind niet
opgehaald en/of niet
gebracht.
Protocol wordt ook 1 a 2
keer per jaar
doorgenomen tijdens een
teamoverleg.
Wij hebben een protocol
geschreven wat te doen
bij een vermissing van een
kind. Met daarin de
stappen die wij
doorlopen.
Dit protocol wordt ook 1 a
2 keer per jaar
doorgenomen op een
teamoverleg.

Protocollen map,
telefoonlijst in het
kantoor, gaat ook
mee op uitjes.

Er wordt altijd zorg voor
gedragen dat het hek op
het schoolplein gesloten is.
Ook zijn de kinderen nooit
zonder begeleiding buiten
( uitgezonderd de
kinderen met een
buitenspeelcontract)

Werkplan buiten
spelen, bijlage E

Vermissing

Vermissing kind,
binnen of rondom
de locatie.

Kind loopt weg

Voedsel/water hygiene en -veiligheid
Thema

Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus)

Binnenklimaat

Protocollen map,
telefoonlijst in het
kantoor, gaat ook
mee op uitjes.

Risico’s

Maatregel

Verspreiding via de
handen

Hoest- nies
discipline

Hoe/waar
terug te
vinden
Protocol
Hygiëne,
Bijlage C

Ventileren en
luchten indien
nodig. Het
gebouw heeft
een wtw
installatie
waardoor
continu
automatisch
de lucht
ververst
wordt. De
lucht die via
de installatie
binnenkomt is
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ontdaan van
fijnstof.

Voedselinfectie of voedselvergiftiging

Darm- en
maagklachten

Voedsel
hygiëne
Handhygiëne
op de juiste
momenten en
juiste manier

Infectie via water

legionella

Huidinfectie (bijvoorbeeld
krentenbaard)

Verspreiding van
ziektes
Gezondheidsrisico’s
voor ouderen,
zwakkeren,zwangeren
het ongeboren kind

Water wordt
periodiek
gecontroleerd
door de
gemeente.
Brandslangen
mogen om
die reden niet
gebruikt
worden voor
‘waterpret’
Protocollen uit
de GGD map
worden
opgevolgd.
Ouders
worden
geinformeerd
via een
melding bij de
entree’s.

4 Omgang met kleine risico's
Onze missie op veiligheid en gezondheid is onze kinderen een zo veilig en gezond
mogelijke opvang te bieden. Hierbij willen we ongelukken of ziekte als gevolg van een
bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelgoed voorkomen. Maar met
overbescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom
beschermen we de kinderen tegen grote risico’s. Een bult, een schaafwond of iets
dergelijks kan gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan:
•
Het heeft een positieve invloed op de motorische vaardigheden
•
Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen
•

Het vergroot sociale vaardigheden

Wij aanvaarden daarom op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen
kunnen hebben voor de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te
gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich daarom
tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse afspraken. Daarnaast zijn er
afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en gereedschap, dit om
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te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.
Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen
zijn daarom goede afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken
die met kinderen zijn gemaakt zijn het wassen van de handen na toiletbezoek of het
houden van een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten.
De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in de risicoinventarisatie in bijlage A. De afspraken worden regelmatig met de kinderen
besproken en herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of spel of in
periodes dat veel kinderen en medewerkers verkouden zijn.
Al jong begrijpen kinderen dat bepaalde dingen wel of niet mogen. Met kinderen
vanaf 4 jaar kun je afspraken maken om kleine risico’s te voorkomen, bijvoorbeeld
afspraken die gelden tijdens spelsituaties of activiteiten en hoe om te gaan met
bijvoorbeeld speelgoed en gereedschap. Om kinderen mee te laten helpen om
risico’s te beperken kunnen ook ten aanzien van gezondheid afspraken worden
gemaakt zoals over het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van
een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten.
In dit hoofdstuk staat de wijze waarop kinderen wordt geleerd met kleine risico’s om
te gaan. Voor de exacte afspraken met kinderen verwijzen we naar bijlages.
Wanneer er een situatie heeft plaatsgevonden waarbij de interactie/verzorging van
een medewerker gewenst was, wordt dit na afloop altijd besproken met de
volwassene die het kind komt ophalen.
Leren omgaan met risico’s is erg belangrijk voor kinderen. Internationaal wetenschappelijk onderzoek
toont aan dat leren omgaan met risico’s goed is voor de ontwikkeling van kinderen.
Door het ervaren van risicovolle situaties, bijvoorbeeld tijdens het spelen, ontwikkelen kinderen
risicocompetenties: ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve vaardigheden om de juiste
afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw voordoet.
Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘gereedschapskist’ voor effectief leren. Risicovol
spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik kan het’ en daarmee gaat een kind uitdagingen meer
zien als iets om van te genieten dan om te vermijden. Dit vergroot onafhankelijkheid en
zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun doorzettingsvermogen als ze geconfronteerd worden
met uitdagingen
Het leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van
kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen staan sterker in hun schoenen en
kunnen beter conflicten oplossen en emoties herkennen van speelmaatjes.
Bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, klimmen, rollen, hangen en
glijden, zijn niet alleen leuk voor kinderen, maar ook van essentieel belang voor hun motorische
vaardigheden, balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn vaker
onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een slechte balans en
bewegingsangst.
[Bron: veiligheid.nl/risicovolspelen]

5 Risico-inventarisatie
In de periode augustus/september 2017 hebben we de risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Aan de hand van
deze inventarisatie zijn de risico’s op onze locatie in kaart gebracht. De
grote risico’s zijn reeds beschreven in hoofdstuk 3. Er staan geen punten
open in het actieplan. Vanaf 2018 zullen we de risico’s op een andere
wijze in kaart brengen, namelijk aan de hand van de QuickScans in de
12

nieuwe Risicomonitor.

6

Thema’s uitgelicht

a. Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme
impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Onder
grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele, fysieke als psychische
grensoverschrijdingen. Het ziet bijvoorbeeld ook toe op pestgedrag van kinderen
onderling. Op onze locatie heeft dit thema dan ook onze bijzondere aandacht. We
hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met
elkaar te voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt:
 Tijdens teamoverleg wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo
een open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te
spreken.
 De Meldcode Huishoudelijke 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:

Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG
verklaring).

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

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

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

Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een
vermoeden van kindermishandeling.
b.
Achterwachtregeling en BKR
Wanneer er niet meer dan 10 kinderenvan de BSO gebruik maken, voldoet één
pedagogisch medewerker op de locatie. Hiermee wordt dan voldaan aan de BKR. In
deze situatie is een andere volwassene als achterwacht beschikbaar. Deze persoon is
tijdens de opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar en zal binnen 15 minuten op de
locatie aanwezig kunnen zijn

De volgende personen zijn volgens rooster bereikbaar als achterwacht:
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Brigitte Schuller-Steijger
Frans Daalmeijer
Gabi van Eijk-Poot

T 0633886682
T 0623776444
T 0648969963

De drie-uursregeling bij 10-uurs BSO vakantieopvang wordt op de volgende tijden
ingezet:
8.00-9.00 uur
12.30-14.00 uur
18.00-18.30 uur
Alleen op deze momenten zal er gebruik gemaakt worden van de 3-uursregeling.
Op de overige momenten van 9.00-12.30uur en van 14.00-18.00 uur wordt wel
aan de BKR voldaan.
De half-uursregeling bij de NSO wordt alleen ingezet van 18.00-18.30uur.
Op korte NSO- dagen zal de BKR nageleefd worden van 15.15-18.00 uur en op de
lange NSO-dagen zal de BKR worden nageleefd van 12.30-18.00 uur.
Wanneer van de BKR wordt afgewezen zal er altijd een tweede volwassene zijn
ingeroosterd om in het gebouw aanwezig te zijn. Dit kan de pedagogisch
medewerker zijn die in het pand aanwezig is en pauze heeft, die elders in het
pand aan andere werkzaamheden werkt of een stagiaire.
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EHBO regeling

Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als
gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast
kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Om
adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens
openingsuren van de BSO op elke locatie minimaal één volwassene aanwezig is met
een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. Wij streven ernaar dat iedere
medewerker een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO heeft.
Op onze locatie hebben de volgende medewerkers een geldig en geregistreerd
certificaat voor kinder-EHBO:
Brigitte Schuller-Steijger
Ilse de Rooij
Karlijn Parlevliet
Karianne Treffers

Geldig tot 15 12 2019
Geldig tot 15 12 2019
Geldig tot 15 12 2019
Geldig tot 15 12 2019

Bij Livris
Bij Livis
Bij Livis
Bij Livis

Stephanie Vingerling
Sandy Helderman
Miranda Vermeulen
Priscilla Leeuwenburgh
Brigit Jansen

Geldig tot 20 01 2019
Geldig tot 07 08 2018
Geldig tot 01 10 2019

Bij Livis
Bij Livis
Bij TBO

Bij het rooster maken zorgen we ervoor dat ten alle tijden een medewerker
aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO.
Wanneer er geen Pedagogisch Medewerker op de groep aanwezig is met
een EHBO diploma is er een andere volwasene met EHBO in het gebouw
aanwezig.
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Beleidscyclus
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Beleidscyclus
Van doelen naar maatregelen en acties en het bijstellen van beleid
Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een
teamoverleg bepalen we olv de assistant leidinggevende welke medewerkers op
welke onderwerpen een QuickScan gaan uitvoeren en gedurende welke periode
hieraan wordt gewerkt. Zo is vrijwel het gehele team betrokken bij de inventarisatie.
Op basis van de uitkomsten van de risico- inventarisatie stelt de assistent
Leidinggevende in overleg met de directie een concept actie- en jaarplan op. Na
inspraak van de OC tijdens de gezamelijke OC/MR vergadering wordt deze
vastgesteld door de directie. De voortgang van beide plannen wordt regelmatig
geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van de evaluaties wordt het
beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. Deze bijstelling wordt eerst
besproken met directie. De OC wordt hierover door de directie geinformeerd.
Plan van aanpak
Welke maatregelen worden genomen?
De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten
aanzien van veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er
een aantal actiepunten op de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang
te verbeteren. De belangrijkste actiepunten zijn:
Iedere Medewerker heeft een geldig EHBO
Verzuimbeleid en verzuimprotocol ontwikkelen en vaststellen
Hoe worden maatregelen geëvalueerd?
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er
een veiligere en gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we jaarlijks de
genomen maatregelen en/of ondernomen acties tijdens ons teamoverleg. Indien een
maatregel of actie een positief effect heeft gehad, wordt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid hierop aangepast.
In de afgelopen periode hebben we ondervonden dat de volgende maatregelen
een positief effect hebben gehad op het verbeteren van het veiligheids- en
gezondheidsbeleid:
- uitvoering van de RI&E
- oefenen van de ontruiming
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Communicatie en afstemming intern en extern
Intern en extern betrokkenen (pedagogisch medewerkers, pedagogisch
medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders)
We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheidsen gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt
opgesteld of bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een
nieuwe medewerker op de locatie komt werken draagt de assistant leidinggevende
zorg voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met
indien nodig eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat deze persoon in
staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is. Het beleid en de
protocollen zijn voor een ieder in een map op locatie aanwezig, voor de medewerker
terug te vinden in de cloud en voor ouders inzichtelijk op de website.
Tijdens team-overleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en
gezondheidsrisico’s een agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te
maken en direct bij te stellen. Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven
van feedback aan elkaar. Dit V&Gbeleid wordt jaarlijks herzien.
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Ouders worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van lopende activiteiten.
Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord.
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Bijlage A
Huisregels medewerkers
Buitenruimte
•
Fietsen worden in de rekken geplaatst
•
Er wordt niet gefietst op de speelplaats
•
Er wordt niet gespeeld tussen de fietsenrekken
•
De kinderen blijven op de speelplaats
•
Als de bal over het hek is gegaan, halen we die op in overleg met de medewerker
en gaan dan door de poort
•
De poorten gaan dicht.
•
Wanneer er veel kinderen zijn dan kunnen de kinderen op verschillende delen van
de speelplaatsen spelen, indien nodig gesplitst op leeftijd.
•
Er wordt niet over het hek geklommen.
•
Er wordt gespeeld volgens de schoolpleinregels die de kinderen in het onderwijs
aangeleerd krijgen.
•
De kinderen worden bij zonnig weer ingesmeerd.
•
Bij erg warm weer spelen we in de schaduw en gaan we tussen 12.00 en 15.00 uur
niet naar buiten. Ook staat er voor de kinderen bij extreen warm weer altijd water klaar.
•
Kinderen worden geattendeerd op spontane oneffenheden.
•
Kinderen t/m groep 3 mogen niet aan hun knieen aan het klimrek bungelen,
Speelzaal
•
Er zijn geen kinderen alleen in de speelzaal.
•
Er wordt gegymd met gymschoenen of blote voeten
•
Ramen alleen op kierstand open als er kinderen aanwezig zijn in de gymzaal
•
Mocht de vloer nat zijn dan zo snel mogelijk de vloer droog maken
•
De klim- en klautermaterialen worden alleen gebruikt door hiervoor bevoegde
medewerkers en kinderen tot en met 7 jaar.
•
De speelzaal wordt achtergelaten hoe we de gymzaal aantroffen.
•
Niet meer dan 30 kinderen in de speelzaal
•
In de speelzaal moeten kinderen sierraden af/uit.
Overige ruimtes
•
De berging van de schoonmaker zit altijd op slot, evenals de grote en kleine
kluisruimte. Alleen in de berging van de schoonmaker zijn giftige schoonmaakmaterialen
te vinden.
•
Mocht de vloer nat zijn dan zo snel mogelijk de vloer droog maken
•
We lopen rustig in het gebouw
•
De kinderen maken nooit de deur open als er ouders/verzorgers of andere
betrokkenen voor de deur staan
•
We ruimen speelgoed op als we uitgespeeld zijn
•
De ramen worden op kierstand gezet als er kinderen binnen zijn
•
Er wordt rustig gespeeld bij ramen en deuren en het podium
•
We spelen niet op de trap
•
We gebruiken de maaltijd aan tafel
•
Er wordt alleen thee en koffie gedronken als de kinderen ook een drinkmoment
hebben aan tafel.
•
Er worden scharen, figuurzagen, lijmpistolen enz. alleen gebruikt als er een
medewerker bij aanwezig is en de activiteit aanbied.
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•
Kinderen worden opgevoed om geen materialen in de mond te steken
•
We melden even als we naar het toilet gaan
•
Jassen hangen aan de kapstok in de luizenzak,
•
We gaan nooit de ramen naar buiten
•
Er komen geen kinderen alleen in een andere dan de BSO ruimte.
•
Kinderen mogen niet zonder toezicht naar het kopieerapparaat. Kinderen zijn niet
aanwezig bij het verwisselen van de toner.

Er komen geen kinderen alleen in de keuken

Het fornuis/oven/vaatwasmachine/warm water kraan wordt bediend door een
medewerker

Scherpe messen krijgen op de BSO een plaats boven in de kast

Voor start BSO worden er nieuwe/schone handdoeken en vaatdoeken
opgehangen

De EHBO tas en medicatie van de kinderen heeft een vaste plaats zodat de
kinderen er niet bij kunnen en wel in de bovenste keukenkastjes
•
Als er rauwe producten worden bereid dan worden die verhit tot 75 graden We
zijn alert als er hete producten(koffie/thee) worden bereid
•
Alle gebruikte bekers/bordjes en materialen voor bereiding eten wordt na gebruik
af gewassen
•
De boodschappen worden binnen 10 min opgeruimd in de koelkast,
•
Voor gebruik wordt de houdbaarheidsdatum gecontroleerd.

Veiligheid:

Er wordt niet gespeeld met vuur.

Er vinden ook geen georganiseerde activiteiten met groot open vuur
plaats.

Iedere groep krijgt halfjaarlijks een ontruimingsoefening.

Bij beginnende brand weten de medewerkers wat te doen. Jaarlijks wordt
de kennis hieromtrent opgehaald tijdens het teamoverleg.
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Bijlage B1
Protocol toediening geneesmiddelen
Inleiding
In de kinderopvang komen situaties voor waarbij de pedagogisch medewerkers
gevraagd wordt medicijnen toe te dienen. De pedagogisch medewerkers beperken zich
vooral tot de eenvoudige handelingen die regelmatig voorkomen en die geen nadere
uitleg behoeven, zoals het plakken van een pleister, het verwijderen van een splinter en
het opbrengen van een zalf.
Medicijntoediening wordt wel toegestaan, maar er wordt een terughoudend beleid
gevoerd. Intern zal minimaal een keer per jaar extra aandacht worden geschonken aan
de wijze van bewaren (veilig en hygiënisch) van medicijnen overdag en aan de
hygiënische regels bij toediening.
Bij kinderopvang de Bonte Pael wordt geen paracetamol of zetpil verstrekt, wanneer een
kind koorts heeft. Dit vanwege het risico op koortsstuipen. Deze handeling kan ook niet
door de ouders verricht worden, zolang hun kind op de kinderopvang verblijft. Wij vragen
ouders om hun kind bij ziekte dan ook niet te brengen als zij thuis pijnstilling hebben
gekregen die de koorts onderdrukken.
Medicatie wordt alleen aan de kinderen verstrekt wanneer dit in overleg met de ouders
en op doktersvoorschrift gebeurt.
Doel
Het doel van deze procedure is ervoor te zorgen dat kinderen die medicijnen nodig
hebben, deze op de juiste wijze en het juiste tijdstip krijgen toegediend.
Toepassingsgebied
Deze procedure is van toepassing op het toedienen van medicijnen op verzoek van de
ouders. Deze procedure is niet van toepassing op voorbehouden handelingen zoals
bijvoorbeeld het geven van injecties.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
•
De pedagogisch werker is verantwoordelijk voor een juiste toediening van
medicijnen zoals overeengekomen met de ouders d.m.v. het tekenen van het
toestemmingformulier.
•
Het toestemmingformulier wordt bewaard bij de kind gegevens.
•
De aftekenlijst Toedienen Medicatie wordt bewaard bij de dag lijst en afgetekend
wanneer dit is toegediend.
•
In de overdracht wordt het toedienen van de medicatie beschreven voor
schriftelijke overdracht naar collega’s
Communicatie met ouder
 Aan ouders kan gevraagd worden om medicijnen zoveel mogelijk zelf te geven.
Veel medicijnen kunnen twee keer per dag gegeven worden: ’s morgens en ’s
avonds en dat kan thuis plaatsvinden. Ouders kunnen aan de huisarts vragen
hiermee rekening te houden en de dosering aan te passen aan twee keer per
dag.
 Alle informatie die nodig is voor het juiste gebruik van medicijnen wordt door
ouders schriftelijk doorgegeven op het formulier Toestemmingformulier Toedienen
Medicatie. Zonder formulier wordt de medicatie niet verstrekt.
 De medicijnen moeten in de oorspronkelijke verpakking worden aangeleverd, met
de naam van het kind erop vermeld en voorzien van een bijsluiter.
 Alle andere medicijnen worden geweigerd.
 Ouders dienen steeds schriftelijk door te geven welke wijzigingen zich aandienen:
 Bijv. qua hoeveelheid. Bij elke wijziging moet een nieuw formulier ingevuld worden.
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Ouders hebben de verantwoordelijkheid te letten op de houdbaarheidsdatum.
Mocht een pedagogisch medewerker zien dat de houdbaarheidsdatum, dan
geeft hij/zij de medicatie terug aan de ouders. Toediening wordt dan altijd
onmiddellijk gestopt.
Er mogen geen zetpillen meegegeven worden. Er is een uitzondering voor een
verzoek tot zetpillen, wanneer deze zijn voorgeschreven door een arts. Ouders zijn
verantwoordelijk voor toezicht op de houdbaarheidsdatum.
Pedagogisch medewerkers van kinderopvang de Bonte Pael zijn niet
verantwoordelijk voor het gebruik of het toedienen van de medicijnen en kunnen
niet verantwoordelijk worden gesteld voor bijwerkingen of schade aan het kind;
ouders tekenen daarvoor op het formulier: Toestemmingformulier Toedienen
Medicatie.
Als ouders willen dat pedagogisch medewerkers een homeopathisch- of
zelfhulpmiddel, zoals neusspray of VSM zalf aan hun kind geven, dan moet er ook
een Toestemmingformulier toedienen Medicatie worden ingevuld en
ondertekend.

Toedienen
1.
De wijze van toediening, het tijdstip, de dosering en de periode van toediening
staan vermeld op het formulier Toestemmingformulier Toedienen Medicatie.
2.
Voor toediening de handen wassen.
3.
Controleren aan de hand van het etiket en het formulier of de medicatie juist is en
lees de bijsluiter.
4.
Controleren op kleur en helderheid.
5.
Bij twijfel overleggen met de directeur/coördinator kinderopvang. Deze kan indien
nodig contact opgenomen worden met de ouders.
6.
Wees je bewust van het geven van de juiste dosering.
7.
Bij innemen via de mond, controleren of het medicijn is doorgeslikt.
8.
Het medicijn in de gesloten originele verpakking, met naam van het kind
opbergen.
9.
Handen opnieuw wassen.
10.
Let op eventuele reacties van het kind.
11.
Tijdstip, medicijn, naam en eventuele bijzonderheden noteren op het
aftekenformulier. Het aftekenformulier wordt bewaart onder de dag lijst. Wanneer het
formulier vol is kan een nieuw formulier worden gebruikt. De volle lijst wordt bij de kind
gegevens bewaard.
Bewaren van medicijnen
•
Alle medicijnen worden voorzien van een etiket met naam en toedieningswijze.
•
Alle medicijnen die niet in de koelkast bewaard dienen te worden staan:
In de keuken bakje medicatie.
•
Alle medicijnen die in de koelkast bewaard dienen te worden, staat in de koelkast
gedeelte BSO.
•
De medicatie mogen niet bereikbaar zijn voor kinderen.
Wet BIG
Er worden door de pedagogisch medewerkers geen voorbehouden handelingen volgens
de wet BIG verricht, bijvoorbeeld het geven van injecties. Als dit in het kader van het
ziektebeeld van levensbelang is dan gelden de volgende voorwaarden:
•
De ouders moeten vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven.
•
Er moet vooraf een duidelijke instructie hebben plaatsgevonden, bij voorkeur door
de behandelend arts.
•
Degene die de handeling verricht moet goed begeleid worden
•
Degene die de handeling verricht moet zichzelf daartoe in staat achten.
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Bij onvoldoende bevoegd en/of bekwaam personeel, worden medische handelingen
uitbesteed aan bijvoorbeeld Thuiszorg. Dit gebeurt altijd in overleg met de
ouders/verzorgers van het kind, omdat dit extra kosten met zich mee kan brengen.
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Bijlage B2
Overeenkomst toediening geneesmiddelen1
Hierbij geeft (naam ouder/verzorger)
ouder/verzorger van (naam kind)
toestemming om zijn / haar kind tijdens het verblijf op buitenschoolse opvang
IKC de Bonte Pael
het hierna genoemde geneesmiddel/zelfzorgmiddel toe te dienen bij het hierboven genoemde kind. Het
geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt toegediend conform het doktersvoorschrift - zie etiket van de
verpakking - dan wel volgens de bijsluiter (zelfzorgmedicatie).
Naam geneesmiddel/zelfzorgmiddel
Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt
verstrekt op voorschrift van:

0 behandelend arts
0 de ouder/verzorger

naam en telefoonnummer behandelend arts
naam en telefoonnummer apotheek
Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient te
worden verstrekt gedurende de periode:

begindatum:
einddatum:
(bij verlenging dient een nieuwe overeenkomst te worden ingevuld)

Dosering medicijn
Vorm van toediening

Tijdstip van toediening:
O Vast:
Uur
8
9

0 druppels
0 spray
0 tabletten
0 zalf (toedienen met spatel)
0 anders, nl………………………………………………………………….

10

11

12

13

14

15

16

17

18

O Alleen toedienen bij (symptomen):
O Indien nodig max …….. per ………….
Bijzondere aanwijzingen:

Wijze van toediening

O Mond
O Neus
O Oog

1

In geval van anafylaxie of koortsstuipen dient naast dit formulier ook het betreffende formulier ingevuld te worden
(zie bijlagen VI en VII van dit protocol).
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O Oor
O Huid
O Anders, nl:
Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient
bewaard te worden op de volgende plaats

O Koelkast
O Anders, nl...................

Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel is houdbaar
tot en met (houdbaarheidsdatum)
Eventuele bijwerkingen en/of effecten van het
geneesmiddel/zelfzorgmiddel op het kind.
(Voor zover bekend bij ouders)
Evaluatie van toediening is (datum)

Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel zal worden toegediend door (namen pedagogisch medewerkers)

Kinderopvang de Bonte Pael kan bij twijfel of onduidelijkheid zelf contact opnemen met de behandelend
arts en/of apotheker.
Kinderopvang de Bonte Pael is niet aansprakelijk voor de eventuele bijwerkingen, die kunnen optreden als
gevolg van het door haar personeel toegediende geneesmiddel/zelfzorgmiddel, indien toegediend
conform deze overeenkomst.
Bij wijziging van dosering, tijdstip van toediening e.d. dient een nieuwe overeenkomst te worden ingevuld.

Voor akkoord,
Plaats en datum:
Naam ouder/verzorger:
Handtekening ouder/verzorger:

Namens Kinderopvang IKC de Bonte Pael
Naam Pedagogisch medewerker:
Handtekening Pedagogisch medewerker:
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Bijlage C
PROTOCOL HYGIENE
1. Medewerkers
 Medewerkers dragen altijd zorg voor een goede handhygiëne:
o Gebruik stromend water.
o Maak handen nat en neem vloeibare zeep.
o Wrijf de handen over elkaar en zorg dat water en zeep over de gehele handen worden verdeeld.
o Spoel de handen al wrijvend af onder stromend water.
o Droog de handen af met de papieren handdoeken.
 Medewerkers wassen de handen op cruciale momenten:
o Voor het aanraken en bereiden van voedsel.
o Voor het eten of helpen bij het eten.
o Voor de verzorging van een wond.
o Na hoesten, niezen en snuiten.
o Na toiletgebruik.
o Na het verschonen van een kind((als het een ongelukje heeft gehad).
o Na het afvegen van de billen van een kind.
o Na contact met lichaamsvochten zoals speeksel, snot en braaksel.
o Na buiten spelen.
o Na contact met vuile was of afvalbak.
o Na schoonmaakwerkzaamheden.
 Medewerkers dragen zorg voor een eigen goede hoesthygiëne:
o Hoest of nies niet in de richting van een ander.
o Houdt tijdens het niesen altijd een hand voor de mond
o Hoesten in de binnenkant van je arm.
o Was na het hoezen, niesen of snuiten direct de handen.
 Medewerkers kennen het risico van ziektekiemen:
o Draag altijd zorg voor een goede handhygiëne.
o Kinderen en leidsters met buiktyfus, paratyfus, bloederige diarree en open TBC worden geweerd
van de NSO.
o Als eer waterpokken heersen, dit melden aan de ouders en leerkrachten(besmetting kans
zwangere vrouwen)
o Volgens GGD richtlijnen melden aan ouders als er onderstaande ziektes heersen.
Meldingsplicht
Er is een wettelijke verplichting voor instellingen als kindercentra om een aantal aandoeningen die
vermoedelijke besmettelijk zijn te melden bij de GGD. Het gaat om de volgende aandoeningen:
 diarree: melden indien meer dan een derde deel van de groep in één week klachten heeft
 geelzucht: melden bij één geval
 huiduitslag (vlekjes): melden bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep
 schurft: melden bij drie gevallen in dezelfde groep
Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij aan meerdere gevallen van
bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd
De GGD zal na een dergelijke melding onderzoeken waar de aandoening door wordt veroorzaakt en of er
maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van de ziekte tegen te gaan
o

Leer kinderen een goede nieshygiëne aan.
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o
o
o
o

o
o
o
o
o

Laat kinderen regelmatig hun neus snuiten.
Gebruik voor ieder kind een schone zakdoek.
Gooi gebuikte washandjes direct in de wasmand.
Bij zieke kinderen
 Gebruik een eigen handdoek
 Geef het kind eigen speelgoed
 Reinig het speelgoed voor andere kinderen het krijgen
 Was de handen van kinderen na het krabben
 Gebruik eigen bestek en beker
Voorkom dat een kind met koortslip andere kinderen zoent
Wondjes worden afgedekt
Pus/wondvocht wordt bv. Met een wattenstaafje gedept.
Materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus of wondvocht worden met een
reinigingsmiddel gereinigd.
Na aanraking van pus of wondvocht worden de handen gewassen.

 Medewerkers weten op een goede manier om te gaan met voeding
o Bederfelijke producten na aflevering meteen in de koelkast of vriezer opbergen.
o Voeding altijd in afgesloten dozen verpakken, voordat deze de koelkast ingaan.
o Let goed op de uiterste houdbaarheidsdatum en noteer na openen van de verpakking de uiterste
gebruiksdatum op de doos/verpakking
o Zijn op de hoogte van de richtlijnen van het bewaren van voedsel. De richtlijnen zoals vermeld in
het document ‘Voedingshygiëne: bereiden en bewaren van voeding’ aan de binnenkant van het
keukenkastje’ worden nageleefd.
 Medewerkers kennen de gevolgen van allergenen
o Wanneer kinderen klachten hebben, allergene planten verwijderen.
o Planten waarvan bekend is dat ze vaak allergieën opwekken, worden niet aangeschaft.
o De eventuele allergieën van de kinderen zijn bekend bij de medewerkers, zie lijst binnenkant
keukenkastje.
 Medewerkers Schoonmaken
(Schoonmaak middelen opgeborgen zodat de kinderen er niet bij kunnen)
o De vloeren en de wc’s worden elke dag door de schoonmaakdienst met nat afgenomen.
o Apparatuur zoals de koelkast, magnetron, oven en de vriezer worden elke maand
schoongemaakt en wanneer er gemorst is direct.
o Verkleedkleding wordt elke maand gewassen.
o Tafels en stoelen worden elke dag met nat afgenomen.
o Er wordt gewerkt met schoonmaaklijsten.

1. Kinderen
 Hoesten en snuiten
o Kinderen uitleggen hoe het beste kunnen hoesten, dus hoofd buigen en van anderen wegdraaien
en hoesten in de binnenkant van je arm.
o Na het hoesten en/of snuiten kinderen hun kin en handen laten wassen
o Tissues of keukenpapier op verschillende vaste plaatsen (tafel en) neerleggen en uitleggen aan
kinderen dat ze deze kunnen gebruiken
o Verkouden kinderen regelmatig hun neus laten snuiten.
 Toiletgang
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o
o
o
o

Kinderen er op wijzen dat ze hun handen met zeep en water wassen onder de kraan na de
toilletgang.
Zorgen voor handzeep (pompje) en schone handdoek.
Opstapje voor kleine kinderen gebruiken bij de w.c.
Kinderen leren plaats te nemen op de pot zonder handen op de pot/w.c. bril te zetten.

 Buiten spelen
o Na het buiten spelen, met name in de speeltuin en in de zandbak, kinderen hun handen laten
wassen.
 Koken/Bakken
o Voor en na elke kook/bak activiteit kinderen hun handen laten wassen met water en zee.
2. RUIMTES
o Ruimtes elke dag luchten door een raam open te zetten voor de kinderen komen.
o De verblijfsruimten (groepsruimten, speelzaal, enz.) hebben voldoende voorzieningen om te
ventileren
o De ramen kunnen in verschillende kierstanden worden gezet met behulp van de hendel. Ramen
en roosters, die zich meer dan 1.80 meter boven de vloer bevinden worden zoveel mogelijk
geopend.
o Ventilatiegedrag wordt aangepast als de activiteit daarom vraagt
o Er wordt niet geveegd in het bijzijn van kinderen
o Ramen sluiten eind van de dag.
o In de verschillende ruimtes is een gelijkmatige temperatuur.
o Kussens elke dag uitkloppen en hoezen eens per maand wassen op minimaal 300C.
o Verkleedkleding eens per maand wassen op minimaal 300C.
o In voorkomende gevallen worden er alleen allergeen arme planten/bloemen aangeschaft.
o Potgrond wordt jaarlijks verschoond .
o Houten of rieten onderzetters worden niet gebruikt.
o Potten en schotels worden jaarlijks gereinigd en bij schimmelvorming direct vervangen.
o Bloemen met een sterke geur worden verwijderd.
o Gebruik schoonmaaklijst
3. Bereiding voedsel
o Medewerkers dragen zorg voor een goede handhygiëne.
o Voedselbereiding en verschonen gebeurt op gescheiden plaatsen.
o Voedsel wordt in een schone omgeving bereid.
o Er wordt schoon keukenmateriaal gebruikt.
o Rauwe ingrediënten worden tot minimaal 75°C in de kern verhit.
o Restjes worden niet hergebruikt.
o Geschild, gesneden of geprakt fruit wordt afgedekt.
o Gekoelde producten worden na aflevering of aankoop direct in de koelkast opgeborgen.
o Gekoelde producten worden onder 7°C bewaard. (ter controle is er een thermometer in de
koelkast aanwezig en wordt er wekelijks de temperatuur gecontroleerd en genoteerd)
o Producten worden vlak voor gebruik uit de koelkast gehaald.
o Gekoelde producten die langer dan dertig minuten buiten de koelkast zijn geweest worden
weggegooid.
o De houdbaarheidsdatum van producten wordt voor ieder gebruik gecontroleerd.
4. Zandbak
o In de zandbak wordt door de kinderen niet gegeten of gedronken.
o Bij nat of vochtig weer wordt niet in de zandbak gespeeld.
o Na het spelen in de zandbak worden de handen gewassen.
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5. Overlast van insecten
o Bij overlast worden horren voor raam of deur geplaatst om insecten te weren.
o Als kinderen buiten eten, wordt het eten van zoet beperkt.
o Plakkerige handen en monden worden bij buiten spelende kinderen direct schoongemaakt.
o Bij buiten drinken worden zo veel mogelijk rietjes gebruikt om te voorkomen dat een bij of wesp
in de mond of keel terecht komt.
o Planten die bijen of wespen aantrekken worden waar mogelijk verwijderd.
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Bijlage D
PROTOCOL UITSTAPJES
Op vrije dagen en op vakantiedagen worden er regelmatig uitstapjes gemaakt met de BSO. Leuk voor de
kinderen en de begeleid(st)ers. Om deze uitstapjes prettig en vooral ook veilig te laten verlopen hebben
we binnen de kinderopvang De Bonte Pael bijgaand protocol opgesteld. Dit protocol is ook van toepassing
bij de andere buitenactiviteiten van de BSO.








Ouders worden van tevoren op de hoogte gesteld van geplande uitjes. Dit kan gaan via de
email en een aankondiging in het lokaal.
Bij niet geplande uitjes, blijft er iemand achter om de ouders te informeren.
In de leeftijdsgroep 4 t/m 6 jaar is er bij uitstapjes één beleid(st)er op 6 kinderen.
In de leeftijdsgroep 6 t/m 12 jaar is er één begeleid(st)er op 8 kinderen.
( je mag hiervoor de pedagogische medewerker aanvullen met een volwassenen,
gastvrouw, stagiaire, vakkracht. Hij of zijn moet dan 18 jaar of ouder zijn)
Als een groep naar buiten gaat (naar de speeltuin, bibliotheek, winkels) mogen de
pedagogisch medewerkers het aantal kinderen meenemen dat volgens de leidster-kindratio (aantal kinderen per pedagogisch medewerker) is toegestaan. Deze uitstapjes
worden te voet of met de Stint gedaan. In de Stint zitten de kinderen vast (gordel).
Bij deze uitstapjes wordt van tevoren door de groepsleiding een formulier ingevuld. Op dit
formulier komt te staan wat er meegenomen moet worden, welke afspraken de
groepsleiding onderling gemaakt heeft en welke afspraken er met de kinderen gemaakt
worden. Tijdens uitstapjes ligt de verantwoordelijkheid voor de kinderen altijd bij de
pedagogisch medewerkers. Deze wordt niet overgedragen , tenzij dit anders is
overeengekomen, aan een andere persoon of organisatie. Iedere begeleider krijgt een
vast groepje onder zijn hoede. De kinderen dragen een herkenbaar (met logo) hesje.

Bij vervoer per auto hanteren we de wettelijke regels.





Iedere auto heeft een inzittenden verzekering
Er mogen zoveel kinderen vervoerd worden als er kinderzitjes/zitverhogers en/of
autogordels zijn (van één gordel mag slechts één kind gebruik maken).
Voor kinderen onder de 1.35 m is het gebruik van een autogordel met zitverhogers op de
achterbank verplicht
Vanaf de leeftijd van 9 jaar mag een kind voorin zitten, als het tenminste 1.50 m lang is,
zodat een veilig gebruik van de gordel ook rekening houdend met de airbag gegarandeerd
is.

Wat gaat er mee op een uitstapje.







Er gaat altijd een mobiele telefoon mee op de uitstapjes. Dit mobiele nummer is bij de
ouders bekend.
Iedere begeleid(st)er heeft een eigen groepje en heeft de gegevens van de kinderen in zijn
of haar groepje bij zich.
In voorkomende gevallen krijgen de kinderen een herkenbaar teken in de vorm van een
polsbandje, kaartje of button. Wij noteren op het polsbandje het mobile nummer van de
pedagogische medewerker. Als het kind de groep kwijtraakt kan er altijd met de
medewerker contact worden gezocht.
Er wordt een EHBO tas meegenomen
Kinderen worden op teken en tekenbeten gecontroleerd als ze rondom struiken hebben
gespeeld.
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Teken worden zo snel mogelijk verwijderd met behulp van een tekenpincet of tekenlepel.
Na verwijdering van een teek wordt het wondje direct gedesinfecteerd.
Kinderen worden van begin mei tot eind september op alle dagen dat het zonnig of half
bewolkt is ingesmeerd; ook als ze in de schaduw spelen.
Er wordt voor kinderen anti-zonnebrandmiddel met een factor (SPF) van ten minste 50
gebruikt en het middel beschermd zowel tegen UV-a-straling als tegen UV-b-straling.
Kinderen worden om de twee uur opnieuw ingesmeerd. Er wordt gesmeerd vanaf 20
graden.
Tussen 12.00 en 15.00 uur wordt er op toegezien zoveel mogelijk in de schaduw te
spelen.
Indien nodig worden schaduwplekken gecreëerd.
Bij extreme hitte wordt de duur van het buitenspelen beperkt.
Bij extreme hitte wordt het spel aangepast, zodat grote inspanning wordt vermeden.
Bij hoge temperaturen wordt extra drinken aangeboden.

Uitstapjes bij en rondom het water.



Alleen kinderen die een zwemdiploma hebben mogen het water in.
De medewerkster die een uitstapje op of rondom het water leidt, heeft een diploma reddend
zwemmen.



Er zijn altijd leidsters aanwezig als de kinderen in of rondom water spelen. De leidsters
weten welk kind wel of geen zwemdiploma’s heeft.



Zwemmen in natuurwater gebeurt alleen met kinderen van de BSO. We zijn ervan bewust
dat er minder toezicht is bij natuurwater. We spreken met de kinderen duidelijk af tot waar
zij mogen zwemmen. Wij beseffen dat zwemmen met kinderen een uitje is met risico.
Vandaar dat wij dit altijd in goed overleg met de ouders doen. Ook tussen de pedagogisch
medewerkers is er overleg over dit punt. De medewerkers die de dag van het zwemmen
werken staan allen achter de beslissing om te gaan zwemmen.
Gaan we het water op om te roeien, waterfiets enz. dan dragen alle kinderen een zwemvest.




Als we gaan zwemmen hebben de kinderen altijd diploma A en B. Er gaat dan ook altijd
een medewerker mee die een diploma reddingszwemmen heeft.

Als een kind kwijt raakt of wegloopt
De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die ze dragen
voor andermans kinderen en zorgen dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is. De
pedagogisch medewerkers die het uitstapje uitvoeren zorgen ervoor dat de activiteit goed
voorbereid is en het vervoer op een veilige manier gebeurt.
Aan de kinderen wordt vooraf verteld wat ze moeten doen als ze de pedagogisch
medewerker kwijt zijn.
Als een kind de groep kwijtraakt of wegloopt tijdens een uitstapje stelt de pedagogisch
medewerker alles in het werk het kind terug te vinden. Indien nodig wordt er zsm melding
gemaakt bij de politie.
Als het kind niet gevonden wordt informeert de pedagogisch medewerker de
leidinggevende. De leidinggevende informeert de ouders van het kind. Loopt een kind van
het kindercentrum weg, dan worden dezelfde maatregelen getroffen.
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Bijlage E
Werkplan buiten spelen
Tijdens schoolweken en in de vakanties wordt buitenspelen regelmatig als activiteit aan de
kinderen aangeboden, omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen voldoende frisse lucht
en bewegingsmogelijkheden krijgen. We vinden het daarnaast belangrijk om tijdens het
buitenspelen spel te stimuleren zoals een balspel, stoepkrijten of door buitenspeelgoed mee te
nemen. Er kan buiten gespeeld worden op het schoolplein van het IKC de Bonte Pael en het
park in de omgeving van het IKC.
Wat wordt er verwacht van de beroepskracht?
Neem altijd een EHBO-koffer mee bij het buitenspelen buiten het schoolplein, zodat je pleisters
e.d. bij het hand hebt bij eventuele kleine verwondingen. Neem ook altijd een mobiele telefoon
mee zodat je bereikbaar bent voor collega’s.
Wanneer je op de speelplek aankomt vertel je de afspraken aan de kinderen; waar mogen ze
spelen en met wat mogen ze spelen. Op het schoolplein mogen de kinderen in principe overal
spelen op het terrein van de Bonte Pael, zorg er wel voor dat het hek dicht is.
Om conflicten te voorkomen hanteren wij de Kanjerregels:
1.
2.
3.
4.
5.

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

Wanneer je merkt dat er conflicten tussen kinderen ontstaan, en de kinderen komen er zelf
niet uit, dan pas je de overlegmethode van Thomas Gordon toe. De overlegmethode ziet er als
volgt uit:







Stap 1: Wat is het probleem?
Stap 2: Welke oplossingen zijn er te bedenken?
Stap 3: Wat zijn goede/ slechte oplossingen?
Stap 4: Welke oplossing wordt gekozen?
Stap 5: Uitvoeren van de oplossing.
Stap 6: Nagaan of de oplossing werkt.

Laat de kinderen een eventueel conflict in eerste instantie zelf oplossen. Wanneer ze er niet
uitkomen pas je de overlegmethode toe waarbij je de kinderen zelf met oplossingen laat komen
en er voor zorgt dat er geen winnaar/verliezer is.
Wanneer een kind ongewenst gedrag vertoont neem je het kind eerst apart. Benoem vanuit
een ik-boodschap welk gedrag je storend vindt, laat het kind nadenken over welk gedrag
gepast is, help indien nodig door aan te geven welk gedrag je wel graag wilt zien. Geef het kind
de kans om het gedrag te verbeteren. Wanneer je het kind meerdere keren gewaarschuwd hebt
en het ongewenst gedrag blijft tonen spreek je het kind hierop aan en vraagt vanuit welke pet
hij handelt en waarom dit. Wanneer de kind de keus maakt dit gedrag voort te zetten mag je
het kind apart zetten of eventueel naar binnen brengen. Dit hangt af van het aantal
beroepskrachten dat er is.
Zorg ervoor dat je het overzicht hebt op de kinderen die aan het spelen zijn, zodat je de
kinderen ziet spelen. Maak eventueel afspraken met kinderen over welk gedrag je verwacht.
Er wordt er een actieve houding verwacht van de beroepskrachten. Het is voor ouders mogelijk
om samen met het kind een buitenspeelcontract met de BSO af te sluiten waardoor het kind
zelfstandig (zonder toezicht) op het schoolplein mag spelen.
Wat wordt er verwacht van de kinderen?
Het is de bedoeling dat alle kinderen leuk kunnen spelen. Hiervoor moeten ze elkaar ook de
mogelijkheid geven door bijvoorbeeld speelgoed te delen of door kinderen mee te laten doen
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met hun spel. Wanneer er sprake is van een conflictsituatie en de kinderen komen er niet uit
moeten ze dit aan de leiding aangeven. Wanneer ze naar het toilet willen, vragen ze dit ook aan
de leiding.

Speelplaatsregels:
-niet met stepjes en fietsjes op de zachte tegels.
-groep 3 en 4 alleen na afspraak in de zandbak (onderwijstijd)
-vanaf groep 5 niet meer in de zandbak (onderwijstijd)
-zitten tijdens het schommelen, niet duwen of draaien, handen vast en niet op de
bruine tegels lopen als je niet schommelt.
-bij de schommel op de zachte tegels op je beurt wachten, je mag 30 keer heen en
weer of je gebruikt de zandloper, dan wisselen.
- aan het klimrek hangen met de knieen: pas verantwoord vanaf groep 4.
-voetballen met een zachte bal; volgens een afgesproken rooster (onderwijstijd)
-niet voor de ramen gaan staan bij groepen die les hebben
-op de glijbaan op je billen naar beneden glijden, bovenop geen poortjes maken,
onderaan geen treintje creëren.
-hek van de speelplaats tijdens het buitenspelen dicht doen maar niet op slot.
-geen fietsen rondom de sunset-boulevard plaatsen.
-fietsen in de rekken plaatsen.
-niet op_de speelplaats fietsen.
-alleen op de tafeltennistafel wordt een harde bal gebruikt
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Bijlage F
Werkplan Pesten
Dit werkplan heeft als doel dat er binnen Kinderopvang IKC de Bonte Pael een positief, veilig
en beschermend klimaat heerst zodat kinderen met plezier naar de kinderopvang toe gaan.
Het werkplan wordt onderschreven door directie, teamleden onderwijs beroepskrachten
onderwijs/kinderopvang en oudercommissie. Het vormt een richtlijn aan hoe te handelen bij
het probleem pesten.
Wat is pesten?
Psycholoog en pestdeskundige Bob van der Meer definieert pesten als volgt: “Het op
systematische wijze toepassen van lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld door een of meer
kinderen ten opzichte van meestal een kind die niet (meer) in staat is zichzelf te verdedigen”.
Wat is plagen en wat is het verschil met pesten?
Bij plagen is er sprake van incidenten en van een gelijke machtsverhouding; is er geen winnaar
of verliezer; mag het slachtoffer zichzelf verdedigen en loopt het geen (blijvende) lichamelijke
en/of geestelijke schade op. Bij pesten daarentegen is sprake van een zekere systematiek en
van een ongelijke machtsverhouding; is de pester de ‘winnaar’ en het slachtoffer de verliezer;
mag het slachtoffer niet (meer) voor zichzelf opkomen.
Kinderen pesten op verschillende manieren






met woorden
lichamelijk
door anderen te achtervolgen
door uitsluiting
door vernietigen en stelen van spullen

Wie worden er gepest?
Kinderen die gepest worden zijn vaak onzeker, vragen meer om bevestiging en vertonen
angstig gedrag. Ze hebben vaak een negatief zelfbeeld en laten teruggetrokken gedrag zien. Ze
hebben minder sociale contacten en zijn meestal alleen en hebben moeite om assertief te
reageren.
Wie zijn de pesters?
Kinderen die pesten laten vaak op die manier hun macht zien. Ze zijn tegendraads en opstandig
en vertonen agressief gedrag. Ze komen zelfverzekerd over en zijn meestal populair bij een
kleine groep kinderen. Ze voelen zich niet schuldig als ze andere pesten.
Hoe gaan we binnen Kinderopvang de Bonte Pael met pesten om?
Binnen Kinderopvang de Bonte Pael wordt het onderwerp pesten binnen de groepen
preventief aan de orde gesteld middels de Kanjertraining. Op die manier kan het voorkomen
worden. Op verschillende andere manieren wordt ook aandacht besteed aan dit belangrijke
onderwerp.
Er wordt binnen Kinderopvang de Bonte Pael naast het gedragsprotocol van de Bonte Pael
gebruik gemaakt van diverse werkvormen in de vorm van een project. Binnen zo’n project kan
bijvoorbeeld gewerkt worden met:







De kinderopvang de Bonte Pael heeft nauw contact over pesten met de teamleden onderwijs.
De signalen kunnen dan ook dagelijks besproken worden en er kan een plan van aanpak
gemaakt worden. Dit in gezamenlijk overleg zodat we kunnen spreken van een doorgaan lijn
onderwijs -> kinderopvang. Ook de terugkoppeling/evaluatie kan dagelijks besproken worden.
Gesprekken voeren over het onderwerp pesten.
Er worden diverse spelen gespeeld waaronder Pestweb Pestkwartet of bordspel Kikker be Cool.
Boeken waar het onderwerp pesten centraal staat worden voorgelezen (voorbeelden van
boeken ingedeeld naar leeftijd zijn te vinden op pestweb.nl).
De vragenlijst pesten.
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Er kan gebruik gemaakt worden van lesbrief omstanders bij pesten (pestweb.nl). Deze is
opgesteld voor leerkrachten maar is makkelijk aan te passen en te gebruiken binnen het
kindercentrum. In deze lesbrief kunnen mentoren diverse lesideeën en voorbeeldopdrachten
vinden waarmee ze in de groep een gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid creëren.
Hierdoor krijgt pesten minder kans.
In groepsverband worden regels/ afspraken opgesteld. Een werkvorm kan zijn om de kinderen
in kleine groepjes te verdelen. Laat ze vervolgens in elke groep een regel bedenken waar ze zich
binnen Kinderopvang de Bonte Pael aan moeten houden. De kinderen kunnen de regel
opschrijven of een kleine tekening erover maken. De regels worden om de beurt in de grote
groep besproken. Daarbij worden de vragen gesteld als wat vinden de andere kinderen van de
regel, waarom is de regel belangrijk, hebben jullie nog aanvullingen of andere ideeën. Over het
maken van de regels kan ook gebrainstormd worden binnen de kinderraad.
Wanneer de regels zijn opgesteld kunnen deze in een pestcontract opschreven worden. Alle
kinderen, mentoren van de groepen en directie ondertekend dit contract waarmee ze akkoord
gaan met de regels en zich daar ook aan houden.
De beroepskrachten worden door middel van een teamavond op de hoogte gesteld van het
onderwerp pesten en de manieren om hier binnen de groepen aandacht aan te besteden.

Aanpak van ruzies.
Wanneer er binnen Kinderopvang de Bonte Pael onenigheid is tussen kinderen, en ze hier niet
samen uitkomen, wordt dat opgelost door samen met deze kinderen te gaan praten op een
rustige plek, zodat ze allebei hun verhaal kunnen doen (gebruik de Overleg-methode). Er
wordt dan gezamenlijk gezocht naar een oplossing, en er wordt besproken waarom bepaald
gedrag niet gewenst is of wat de effecten van bepaald gedrag op de ander zijn. Vervolgens
wordt er op gelet of het beter gaat, door bijvoorbeeld regelmatig te vragen en te observeren
hoe het gaat.
Aanpak van pesten.
Bob van der Meer heeft een vijf- sporenbeleid ontwikkeld om het pesten tegen te gaan. Dit
beleid bestaat uit de volgende punten:







Hulp aan het gepeste kind via concrete adviezen en eventueel het laten volgen van een sociale
vaardigheidstraining. (Luisteren naar het kind, overleggen over oplossingen, samen met het
kind werken aan de oplossingen).
Hulp aan de pester via confronterende gesprekken en het aanbod om te leren gaan met
agressief/ grensoverschrijdend gedrag.
(Gevolgen voor het gepeste kind bespreken, het kind stimuleren om op een adequate wijze met
anderen om te gaan, het kind wijzen op regels en afspraken).
Hulp aan de zwijgende meerderheid door die erbij te betrekken en te bewerken dat ze niet aan
de kant blijven staan. (Met de kinderen praten over het onderwerp pesten en hun rol daarbij,
overleggen over mogelijke oplossingen en daaraan werken).
Hulp aan de ouders, in de vorm van adviezen en informatie over wat er gaande is. (Ouders
serieus nemen, op de hoogte stellen van alle gebeurtenissen, informatie en advies geven, samen
werken aan een oplossing, indien nodig ouders doorverwijzen).
Hulp aan de beroepskrachten. (Informatie geven over het pesten, werkvormen geven om het
positief klimaat op de groep te creëren en mogelijke oplossingen aanbieden).

Naast het vijfsporenbeleid van B. van der Meer worden binnen Kinderopvang de Bonte Pael de
volgende sancties aan het pesten verbonden. De sanctie is opgebouwd in 5 fases:


Fase 1: De pester wordt binnen gehouden en wordt uitgesloten van deelname aan bepaalde
activiteiten. Het kind krijgt een schriftelijke opdracht zoals een opstel over de aanleiding en zijn
of haar rol in het pestprobleem. Er wordt door de beroepskracht een gesprek aangegaan zodat
de pester zich bewust wordt van wat hij met het gepeste kind doet. Er worden afspraken
gemaakt met de pester over een gedragsveranderingen. Aan het einde van de week wordt
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gekeken of er verandering is opgetreden. Alle acties en incidenten worden genoteerd en van
data en betrokkenen voorzien. De directie wordt op de hoogte gesteld.
Fase 2: De ouders/ verzorgers worden ingelicht als de voorgaande acties op niets uitlopen. De
medewerking van de ouders/ verzorgers wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het
probleem te maken.
Fase 3: Wanneer het pesten aanhoudt wordt de pedagoog ingeschakeld. De pedagoog kan
observeren en gesprekken met betrokkenen aangaan.
Fase 4: Wanneer het pestgedrag blijft spelen kan er voor gekozen worden om een kind in een
andere groep te plaatsen.
Fase 5: In extreme gevallen kan een kind geschorst of verwijderd worden.

Bronvermelding










Psychologie van de adolescentie, J. de Wit/ G. van der Veer, N.W.Slot, 1995.
http://www.mijnkindonline.nl/160/achtergrondinformatie-over-digitaal.htm
www. geocities.com
Schoolbrochure stop het pesten
Schoolbrochure Pesten 2005
www.sjn.nl/ pesten
www.sociaalemotioneel.nl
www.pestweb.nl
www.pestnet.nl
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