MoreThanKidz

1.Algemeen

Huishoudelijkreglement/ werkinstructies
veiligheid

1.1 Houdt de ingangen, doorgangen,
uitgangen, nooduitgangen, gangpaden,
galerijen, trappen, hellingbanen en
vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte
vrij van opslag en obstakels.
1.2 Houdt de nooduitgangen binnen een straal
van 2 meter vrij van tafels, stoelen, bedden of
andere obstakels.
1.3 Weet waar de brandblusmiddelen zijn in
het pand
1.4 Bij nat weer regelmatig de vloer
droogmaken
1.5 Tijdig lampen vervangen.
1.6 Kastdeur schoonmaakmiddelen,
toiletspullen, gereedschap ,bestek, medicijnen,
tassen van volwassenen altijd afsluiten
1.7 Tassen mogen niet rond slingeren of op de
grond worden neergezet.
1.8 Schoonmaakmiddelen hoog opbergen
1.9 Geen giftige planten in en om het gebouw
1.10 Laat geen losse voorwerpen op de grond
slingeren
1.11 Als er gemorst wordt, dit direct opruimen.
1.12 Goed kijken of een kind zich kan bezeren
als je een deur open of dicht doet.
1.13 Elektrische apparaten zo opstellen dat ze
niet bereikbaar zijn voor kinderen
1.14 Ruimten regelmatig controleren op kleine
voorwerpen
1.15 Kleine voorwerpen verwijderen
1.16 Kind niet aan handen optillen, maar onder
oksels of in de middel of onder de billen
1.17 Bij verwijderen van schilderijen en
kaarten, ook de schroeven, spijkers en
punaises meteen verwijderen
1.18 Geen losse snoeren in het pand
1.19 Plaats de zwaarste dingen onderin de
kast
1.20 Afspraak maken over waar de kinderen
mogen fietsen
1.21 Afspraken over het gebruik van de
warmwaterkraan door kinderen (BSO)
1.22 Vaste plek voor speelgoed
1.23 Vaste plek voor buggy’s, maxi-cosi enz.
1.24 Spenen regelmatig controleren op
scheurtjes
1.25 Lucifers en aanstekers opbergen in een
kast of lade met slot
1.26 Geen opstapmogelijkheden in de buurt
plaatsen van kranen waar kinderen niet
hoeven te komen of worden gewassen

INLEIDING VEILIGHEID
Ongevallen
Gemiddeld vinden er zo’n 3 ongevallen per
dag in en om de kinderopvang plaats
waarvoor kinderen op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis worden
behandeld. Het grootste deel hiervan (78%)
betreft ongevallen binnen het gebouw; 22%
betreft ongevallen buiten het gebouw,
bijvoorbeeld de tuin of de speelplaats. Naast
deze ongevallen gebeuren er veel ongelukjes
waarvoor de huisarts kinderen moet
behandelen of waarbij de kinderen er met een
pleister of de schrik van afkomen.

Visie op veiligheid
Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn
nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen
ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar. Hoe
ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat
wel en niet mag en wat wel en niet gevaarlijk
is. Leidsters kunnen veilig gedrag oefenen met
de kinderen. Veel herhalen is nodig. Toch
zullen kinderen zich niet altijd aan afspraken
en regels houden. Omdat het voor de
medewerkers onmogelijk is om elke minuut
van de dag alle kinderen in de gaten te
houden, is een veilige omgeving van groot
belang. Hierbij is er een spanningsveld tussen
veiligheid en pedagogische aspecten. Dit
spanningveld moet uitmonden in een goede
mix tussen het bieden van veiligheid en het
bieden van voldoende uitdaging en voldoende
leermomenten. Niet alle veiligheidsrisico’s
moeten worden afgedekt, wel moeten de
risico’s tot een aanvaardbaar minimum worden
gereduceerd en de kans op ernstig letsel
voorkomen worden

1.27 Geen thee/koffiedrinken als kinderen op
schoot zitten.
1.28 Thee/koffiekopjes ver op tafel /aanrecht
zetten
Obstakels, zoals prullenbakken, buiten
looproute plaatsen
1.29 Geen punaises gebruiken
1.30 Nooit een kind alleen in een ruimte laten
1.31 Geen koffie of thee onbeheerd op tafel
laten staan. Ook niet als de koppen leeg zijn.
1.32 Kettingen van kinderen afdoen
1.33 Niet roken in het gebouw, en buiten niet
waar kinderen zijn
1.34Er mogen geen huisdieren mee naar
binnen.
1.35 Kinderen mogen niet aan de oven en
magnetron komen.
1.36 Geen mobiele telefoon aan tijdens
werkuren.
1.37 Deur van de kleine ruimte van de BSO
open als er kinderen zijn.
1.38 Keukenhekjes moeten altijd gesloten zijn.
1.39 Kinderen mogen niet op de
binnenzandbakrand staan of lopen
2.Afspraken met kinderen
2.1 Geen geintjes en pesterijen bij ruiten en
verwarmingen
2.2 Binnen niet rennen
2.3 Niet gooien met voorwerpen
2.4 Niet in kast klimmen, vragen als je iets van
de bovenste plank wilt hebben
2.5 Niet botsen met de fietsen
2.6 Niet slaan, schoppen en duwen
2.7 Niet staan op de zandbakrand
3. Entree, hal,bergruimte, technische
ruimte, keuken, trap, en kantoor
3.1 Als er geen open deuren-activiteit
plaatsvindt, de deur van de groep altijd dicht
doen, zodat kinderen niet bij de trap kunnen
komen.
3.2 Dagopvangkinderen mogen niet alleen op
de trap
3.3 Bso kinderen mogen alleen op de trap,
maar ze mogen alleen achter elkaar lopen.
3.4 Deur van bergruimte,wasruimte/keuken,
toiletruimten, en techniek altijd dicht. Deur
kantoor altijd dicht als er niemand is.
3.5 Traphekjes altijd dicht.
3.6 Schoonmaakmiddelen hoog bewaren in de
afgesloten kasten

4.Slaapruimten
4.1 Altijd toezicht houden
4.2 Controleer regelmatig alle sluitingen van de
bedjes
4.3 Geen opstapmogelijkheden bij het raam
zetten of stoelen of opslag in de kamer
achterlaten
4.4 Kinderen die wakker zijn uit bed halen
4.5 Geen speelgoed en knuffels in bed laten
liggen die als opstapje gebruikt kunnen worden
4.6 Sluit het spijlenhek goed er mag geen
beddengoed tussen zitten
4.7 Alle sluitingen goed sluiten
4.8 Bedje kort opmaken, zodat de voetjes
tegen het voeteneind liggen
4.9 Geen dekbed en dekbedovertrekken
gebruiken bij kinderen onder de 2 jaar
4.10 Kind in een slaapzak laten slapen
4.11 Geen tuigjes gebruiken in bed
4.12 Stop de dekens en lakens strak in als het
kind onrustig slaapt
4.13 Niet te veel dekens gebruiken
4.14 Kamertemperatuur controleren
4.15 Temperatuur kinderen controleren door
voelen aan voeten.
4.16 Bij koorts extra controleren en niet te
warm toedekken
4.17 Alleen inbakeren wanneer ouders dat
wensen
4.17 Vloer regelmatig controleren op
speelgoed en andere voorwerpen
4.18 Klein lichtje laten branden voor beter zicht
4.19 Geen wijde pyama’s laten dragen
4.20 Geen spenen aan koorden om de nek
hangen.
5.Voorkomen wiegendood
5.1 Laat een baby altijd op de rug slapen,
tenzij ouders aangeven hun kind op de buik te
slapen te leggen en zij ook het "buikslaapformulier hebben ingevuld en ondertekend)
5.2 Voorkom dat een baby te warm ligt.
5.3 Gebruik geen dekbedje voor kinderen
jonger dan 2 jaar.
5.4 Ventileer de slaapkamer regelmatig.
5.5 Gebruik geen kussen, hoofd- en
zijwandbeschermers, zeiltjes, tuigjes, koorden
of voorwerpen van zacht plastic in bed.
5.6 Maak het bed kort op, zodat de voetjes
tegen het voeteneinde liggen of gebruik een
slaapzakje.
5.8 Zorg voor rust en regelmaat rust en
regelmaat.
5.9 Houd altijd voldoende toezicht

6.Boxen en kinderstoelen

9.Verschoonruimte/sanitair kinderen

6.1 Speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan
dienen uit de box halen
6.2 Oudere kinderen die uit de box kunnen
klimmen (vanaf plm 2,5 jaar) niet meer in de
box zetten
6.3 Kinderen onder begeleiding de stoel in en
uit laten klimmen
6.4 Doe (beweeglijke) kinderen een tuigje aan
in de kinderstoel
6.5 Gebruik een stoelverkleiner bij kleine
kinderen
6.6 De beweeglijke kinderen naast de leidster
plaatsen
6.7 Stoel ver van de tafel af zetten

9.1 Lotions e.d. hoog opbergen, zodat
kinderen op de aankleedtafel er niet bij
kunnen.
Aankleedtafel:

7.Speelgoed
7.1 Controleer speelgoed en verwijder of
repareer speelgoed dat stuk is.
7.2 Speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5
cm mogen niet op groepen waarbij alle
kinderen jonger dan 3 zijn.
7.3 Bij gemengde groepen het speelgoed met
kleine onderdelen opbergen in een afgesloten
kast/doos.
7.4 Zorg dat kleine kinderen gescheiden van
de grotere spelen. De groten kunnen
bijvoorbeeld aan de tafel spelen, zodat de
kleintjes er niet bij kunnen.
7.5 Als er speelgoed is waar de kleintjes echt
niet aan mag komen, laat de oudere kinderen
er dan mee spelen als de kleintjes naar bed
zijn.
7.6 Als groot en klein samenspelen, dan met
speelgoed van de kleintjes of speel zelf mee.
7.7 Laat grotere kinderen hun speelgoed na
gebruik goed opruimen
7.8 Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen
niet langer zijn dan 22 cm.
7.9 Stiksel van speelgoedbeest controleren of
deze niet los laat.
7.10 Speelgoed waar splinters aan zitten
schuren
7.11 Loopruimte en speelruimten van elkaar
scheiden
8.Eten/drinken
8.1 Per leeftijd bekijken welk eten geschikt is,
niet te vroeg met hard eten starten.
8.2 Kinderen rustig laten eten, bijvoorbeeld
één bord met partjes fruit rond geven en om de
beurt laten eten.
8.3 Kinderen laten zitten als ze eten

9.2 Altijd bij kind blijven.
9.3 Vooraf alle benodigdheden klaar leggen
9.4 Voordat de hoogte van de aankleedtafel
wordt aangepast, eerst kijken of er geen
kinderen onder de aankleedtafel zitten
9.5 Naar beneden laten klimmen op de billen.
9.6 Kind begeleiden bij het naar boven en
beneden klimmen
9.7 Kind mag niet alleen de trap op klimmen
9.8 Kind mag zich nooit alleen op
aankleedtafel bevinden
10.Buiten
10.1 Het goede voorbeeld geven bij uitstapjes
buiten het kinderdag-verblijf met betrekking tot
de verkeersregels, bijvoorbeeld bij het
oversteken
10.2 Als je buiten bent met de kinderen altijd
de sleutel van het nooduitganghek naar buiten
bij je dragen
10.3 Kinderen mogen niet alleen buiten spelen
10.4Zandbak regelmatig controleren op
zwerfvuil
10.5 Altijd het hek
dicht en op slot doen
10.6 Niet klimmen in, op of over de omheining
10.7 Buitenruimten regelmatig controleren op
zwerfvuil

