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Hoofdstuk 1.

Inventarisatie.
Inventarisatie van het gebouw
Het peuterarrangement is gevestigd in de Mariaschool te Vinkel. De inventarisatie van het
gebouw is uitgevoerd op 31 november 2018 door Lieke van Roosmalen.
Controle brandveiligheid
De Mariaschool is in gebruik als basisschool en wordt beheerd door St. Primair.
Het pand is eigendom van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
St. Primair en gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn verantwoordelijk voor de brandveiligheid.
Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door de brandweer.
Overigens voldoet het pand en dus ook de ruimtes die wij huren aan alle eisen.
zie bijlage 1: de ingevulde risico inventarisatielijsten.
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Hoofdstuk 2 Risico inventarisatie

Onderstaande scenario’s waarbij risico’s kunnen ontstaan zijn reeds gevat in het beleid dat
actief uitgevoerd en geëvalueerd wordt. Daarom wordt voor onderstaande scenario’s niet
jaarlijks een nieuw actieplan opgesteld. Alleen voor nieuwe acties/risico’s zal een actieplan
worden opgesteld.
De risico inventarisatie en afspraken worden besproken in de teamvergaderingen en het
inventariseren van de risico’s wordt jaarlijks herhaald. De volgende staat gepland voor 0112-2019.
Entree:
• Vloer
o Kind struikelt over een oneffenheid
o Kind glijdt uit over natte vloer.
o Kind glijdt uit over gladde vloer.
Er is voldoende loopruimte en voor de deur is een droog/schoonloop matgedeelte. De entree
wordt schoongemaakt wanneer er geen kinderen aanwezig zijn. Mocht de vloer nat zijn
wordt deze meteen droog gemaakt.
Afspraak: kinderen mogen niet op de gang spelen. De pm-ers kijken er op toe dat de
kinderen niet rennen in de gang en er geen losse voorwerpen op de grond liggen.
Muur
o Kind bezeert zich aan oneffenheid.
Er zijn geen schroeven of haken, muren zijn glad. Afspraak: niet rennen en bij het
verwijderen van dingen aan de muur de schroeven, spijkers, punaises meteen verwijderen.
•

Garderobe
o Kind botst tegen kapstokhaak.
Kapstok is afgeschermd met een plank en alle kapstophaken wijzen naar de muur.
•

Deur
o Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
o Kind valt door glas in de deur
De deuren zijn voorzien van een veiligheidsstrip. Wij leren de kinderen niet met de handen
het kozijn vast te pakken en in alle deuren zit veiligheidsglas. De kinderen gaan nooit alleen
naar de gang of naar buiten, altijd met toezicht.
•

Radiator
o Kind botst of valt tegen radiator
De radiatoren zijn voorzien van een ombouw.
•

Verlichting
o Kind struikelt door onvoldoende licht
o Lamp wordt stuk gegooid.
Alle lampen zijn afgeschermd en de lampen branden altijd. Kapotte lampen worden direct
vervangen en de kinderen mogen niet in de gang met de bal spelen en niet gooien met
voorwerpen.
•

Elektra
o Kind komt in contact met elektriciteit.
Alle stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeveiligers. Elektrische apparaten zijn niet
bereikbaar voor kinderen.
•
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Giftige stoffen
o Kind drinkt van schoonmaakmiddel
o Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of pm-er
o Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
Alle schoonmaakmiddelen zijn opgeborgen in een dichte kast met een hoge klink. De tassen
van de pm-ers worden opgeborgen in een kast. Door de pm-ers wordt er op toegezien dat de
ouders ook geen tassen laten rondslingeren.
Afspraak: de kast moet altijd worden afgesloten en geen tassen laten rondslingeren.
•

• Kind struikelt over kinderwagen
In de entree worden geen buggy’s en kinderwagens gestald. Ouders nemen deze mee naar
huis.
• Kind rent ongezien naar buiten.
Kinderen zijn nooit zonder toezicht.
Slaapruimte
Peuterarrangement Vinkel heeft geen slaapruimte. De kinderen slapen niet gedurende het
dagdeel dat ze aanwezig zijn.
Leefruimte:
• Vloer
o Kind struikelt over een oneffenheid
o Kind glijdt uit over gladde vloer
De vloeren zijn effen maar niet glad. De kinderen hebben schoenen aan of lopen op blote
voeten. Er kan altijd iets op de grond liggen waar een kind over kan struikelen, dat kun je niet
voorkomen. Kinderen mogen binnen spelen en dan kan het gebeuren dat een kind struikelt.
We proberen dit zoveel mogelijk te beperken door goed toezicht te houden en te kinderen
binnen rustig te laten lopen.
Muur
o Kind bezeert zich aan oneffenheid.
o Kind krijgt vinger tussen de deur.
o Kind botst tegen de deur omdat iemand anders de deur open doet.
o Kind valt door glas in deur
Er zijn geen uitstekende spijkers of haken. Alle meubels hebben afgeronde hoeken, dit om
letsel te voorkomen. We leren kinderen niet met de vingers de binnenkant van de kozijnen
vast te pakken, en kinderen zijn nooit alleen in de ruimte, altijd met toezicht. Alle deuren
hebben veiligheidstrips en er zit veiligheidsglas in of direct naast de deuren. Er is altijd een
pm-er in de leefruimte aanwezig die op tijd kan roepen als iemand de deur opent terwijl er
een kind achter zit.
•

Deuren en Raam
o Kind krijgt zijn vingers tussen de deur.
o Kind valt door ruit en valt door open raam
o Kind raakt verstrikt in de koordjes van de raamdecoratie
Overal is veiligheidsglas geplaatst. De ramen zitten hoog en kunnen maar beperkt open,
zodat kinderen niet uit of door het raam kunnen vallen. De raamdecoratie zit hoog op het
raam. De kinderen kunnen hier niet bij.
•

•

Radiator
o Kind verbrandt zich aan hete radiator/buizen
o Kind botst of valt tegen radiator
o Kind komt met hand klem te zitten tussen de radiator
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De radiatoren zitten tegen de muur, rondom de radiatoren is voldoende loopruimte. De
radiatoren zijn afgeschermd met platen. Op de radiator zit een begrenzer zodat ze niet heet
kunnen worden.
Verlichting
o Kind struikelt door onvoldoende licht
o Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
De lampen in de ruimte worden om 8.15 aangezet en pas uitgezet als alle kinderen naar huis
zijn. De lampen zijn afgeschermd en worden direct vervangen.
De pm-ers zien er op toe dat de kinderen niet gooien met voorwerpen.
•

Elektra
o Kind komt in contact met elektriciteit
o Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich
Alle stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeveiligers. Het enige elektriciteitssnoer wat
in de leefruimte zichtbaar aanwezig is, is van de cd speler (mobiel), deze cd speler wordt
altijd zodanig hoog weggezet dat kinderen er niet bij kunnen.
•

Giftige stoffen
o Kind drinkt van schoonmaakmiddel
o Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of pm-er
Alle schoonmaakmiddelen zijn opgeborgen in een dichte kast. Alle tassen worden hierin
opgeborgen en de pm-ers zien er op toe dat de kast dicht is.
•

Meubilair
o Kind stoot zich tegen meubilair.
o Kind krijgt splinter in de vinger
o Kind komt onder kast terecht
In de ruimte is voldoende loopruimte om het meubilair. Stoten kan je nooit voorkomen. Het
meubilair heeft afgeronde hoeken en is niet scherp. Het speelgoed wordt elke week
gecontroleerd door de pm-ers. Speelgoed met splinters wordt verwijderd uit de ruimte. Alle
kasten staan vast aan de muren of zijn zodanig opgebouwd dat ze niet om kunnen vallen. De
pm-ers zien er op toe dat kinderen niet in de kasten klimmen.
•

Speelgoed
o Kind stopt kraaltjes of klein speelgoed in de mond
o Kind krijgt koordje om de nek.
o Kind of pm-er struikelt over speelgoed.
In de groep wordt gewerkt met fijner materiaal, altijd onder toezicht van pm-ers. Met de
kinderen wordt tijdens spelsituaties vertelt dat klein speelgoed niet in mond of neus hoort.
Het speelgoed wordt na het gebruik goed opgeruimd.
Wij verzoeken ouders bij het intake gesprek en op de ouderavond om kinderen geen kleding
met koordjes te laten dragen. Als het toch gebeurt, en de koordjes zorgen voor gevaarlijke
situaties, wordt de kleding vervangen door joepie kleding. Er is geen speelgoed met koordjes
aanwezig.
Er is voldoende ruimte om het speelgoed op te bergen, in kasten en speelgoedkisten. Na het
spelen wordt het speelgoed meteen opgeruimd. Opgeruimd speelgoed staat buiten de
loopruimte.
•

Verbranding
o Kind brandt zich aan de warmwaterkraan
o Thee van de pm-er komt over kind heen.
Uit de kraan waar de kinderen bij kunnen komt alleen koud water. In het keukentje zit ook
een warmwaterkraan, deze zit op hoogte en de kinderen kunnen hier niet bij. Thee mag
•

Risico inventarisatie veiligheid dec. 2017
Peuterarrangement Vinkel

6

alleen gezet worden aan het keukenblok. Drinken mag wel in de leefruimte, maar de thee
moet hoog worden weggezet. Men mag geen thee drinken met een kind op de arm!
Overig
o Kinderen botsen tegen elkaar
o Kind botst tegen een object
o Kind stikt in stukje eten.
Er is voldoende vrije ruimte en de ruimte is zo ingedeeld dat de kinderen voldoende ruimte
hebben, maar tijdens het spelen kan botsen altijd gebeuren. We proberen de kinderen te
leren dat ze rekening met elkaar moeten houden en er voor moeten zorgen dat ze elkaar
geen pijn doen. De afspraak is dat er binnen niet gerend mag worden, daarvoor gaan we
naar buiten.
De kinderen eten aan tafel onder toezicht van de pm-ers. De pm-ers letten er op dat de
kinderen niet teveel “proppen” en geen grote stukken in hun mond doen.
•

Gymzaal

Vloer
o Kind struikelt over oneffenheid
o Kind glijdt uit over gladde vloer
De vloeren zijn effen maar niet glad, de kinderen lopen op gymschoenen of blote voeten. Het
kind is altijd onder toezicht en de pm-er zal elke oneffenheid proberen te voorkomen, maar
kinderen moeten wel fijn kunnen spelen.
•

Muur
o Kind bezeert zich aan oneffenheid.
Er zijn geen uitstekende spijkers of haken. Maar er staan wel gymtoestellen, deze zijn
allemaal met afgeronde hoeken, dit om letsel te voorkomen
•

Deuren en ramen
o Kind krijgt vinger tussen de deur.
o Kind botst tegen de deur omdat iemand onverwacht de deur open doet.
o Kind valt door open raam
We leren kinderen niet met de vingers de binnenkant van de kozijnen vast te pakken en er is
altijd een pm-er bij de kinderen. De ramen die tijdens het gymmen open gezet kunnen
worden zitten hoog. De andere ramen worden niet gebruikt.
Er is altijd een pm-er in de gymzaal aanwezig die op tijd kan roepen als iemand de deur
opent terwijl er een kind achter zit.
•

Lampen
o Kind struikelt door onvoldoende licht.
o Lamp wordt stukgegooid en glas valt naar beneden.
De lampen zijn beschermd en kunnen niet stuk gegooid worden. De lampen staan altijd aan,
wanneer een lamp defect is wordt deze vervangen.
•

Elektriciteit
o Kind komt in contact met elektriciteit.
De pm-ers zorgen ervoor dat alle stopcontacten voorzien zijn van een beveiliging. En de
kinderen zijn altijd onder toezicht van een pm-er.
•

•

Meubilair
o Kind stoot zich tegen meubilair.
o Kind krijgt splinter in de vinger/verwond zich aan scherp speelgoed.
o Kind komt onder kast terecht
o Kind krijgt koordje om de nek.
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o Kind of pm-er struikelt over speelgoed.
o Kinderen botsen tegen elkaar of tegen object.
In de gymzaal is meer dan genoeg loopruimte. Alle kasten staan vast aan de muren of zijn
zodanig opgebouwd dat ze niet om kunnen vallen. Speelgoed wordt na gebruik opgeruimd in
de kast. De afspraak is er dat er binnen niet wild gerend mag worden, daarvoor gaan we
naar buiten. Bovendien proberen we kinderen te leren om rekening te houden met elkaar.
Stoten is niet te voorkomen. Meubilair heeft afgeronde hoeken en is niet scherp. Speelgoed
wordt elke week door de pedagogisch medewerker gecontroleerd op veiligheid. Daarnaast
moeten de pm-ers speelgoed wat stuk is of wat splintert direct uit de gymzaal verwijderen.
Wij verzoeken ouders bij het intake gesprek en op de ouderavond om kinderen geen kleding
met koordjes te laten dragen. Als het toch gebeurt, en de koordjes zorgen voor gevaarlijke
situaties, wordt de kleding vervangen door joepie kleding. Er is geen speelgoed met koordjes
aanwezig.

Buitenruimte

Materiaal
o Kind valt van speeltoestel
o Kind valt door defect materiaal.
o Kind blijft met een koordje van de capuchon hangen.
o Kind krijgt splinter in de hand.
o Kind struikelt over speeltoestel
o Kind botst tegen een speeltoestel, obstakel of ander kind.
Alle speeltoestellen zijn ingegraven. De kinderen mogen niet klimmen op het speeltoestel en
de pm-ers controleren dagelijks het materiaal (speelgoed, toestellen, ect). Defect materiaal
mag niet worden gebruikt. Mochten kinderen toch een splinter in hun hand krijgen van een
takje o.i.d. dan wordt deze verwijderd.
•

Het buiten spelen gebeurt altijd onder toezicht. Aan de ouders wordt altijd gevraagd om geen
kleding met koordjes te gebruiken. In de capuchons van jassen zitten vaak wel koordjes. De
pm-ers letten erop, en leggen een knoop in de langere koordjes zodat deze kort zijn of slaan
de koordjes naar de binnenkant van de jas.
Tussen de speeltoestellen door is voldoende ruimte. Kinderen mogen leren en spelen in de
buitenruimte, botsten is daarom nooit de voorkomen. Is de ruimte is altijd voldoende toezicht
door gediplomeerde pm-ers.
Zandbak
o Kind snijdt zich aan zwerfafval in de zandbak
o Kind stoot zich aan rand zandbak.
De rand van de zandbak ligt diep verzonken. De zandbak wordt voor elk gebruik
gecontroleerd op vuil. Eventueel aanwezig vuil wordt direct verwijderd, met een hark.
•

•

Omheining
o Kind rent spelend de straat op
o Kind doet het poortje van het hek open en rent de straat op
o Het hek blijft open staan en een kind loopt de straat op
o Kind bezeert zich aan omheining
o Kind kruipt onder de omheining en komt klem te zitten
o Kind kruipt tussen de spijlen en komt klem te zitten
o Kind klimt op de omheining en valt
o Kind klimt over de omheining en valt
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De buitenruimte is afgesloten met een hek en een poortje. De pm-ers zorgen ervoor dat de
poort altijd gesloten is wanneer de kinderen buitenspelen. De klink zit op hoogte zodat de
kinderen hem niet open kunnen maken. De omheining wordt elke dag gecontroleerd op
scherpe dingen en de ruimte tussen de spijlen is niet meer dan 10 cm. De kinderen kunnen
niet onder de omheining kruipen.
De kinderen spelen altijd onder toezicht buiten en houden de kinderen in de gaten.
De locatie bevindt zich in een rustige wijk, er is weinig verkeer.
Ondergrond
o Kind struikelt over boomwortel
o Kind struikelt over oneffenheid.
o Kind glijdt uit over natte plek.
De ondergrond is bestraat. De pm-ers houden uitstekende boomwortels in de gaten, mocht
een boomwortel uitsteken dan moet er opnieuw bestraat worden.
•

Buitenspelen gebeurt altijd onder toezicht van minimaal 1 pm-er. Losse steentjes of takjes
meteen opruimen. De afspraak is: geen onnodig losse materialen laten rondslingeren.
Daarbuiten vinden wij het heel belangrijk dat een kind lekker kan spelen, en daar hoort ook
bij dat kinderen wel eens vallen. Natuurlijk proberen wij letsel te voorkomen.
De speelplaats is betegelt. De pm-ers houden de natte plekken in de gaten. Als het flink
regent gaan we niet naar buiten.
Obstakels
o Kind rent tegen een obstakel
o Kind botst tegen een fiets
o Kind botst tegen zwerfvuil
o Kind wordt omver gelopen
Kinderen zijn in de buitenruimte altijd onder toezicht van de pm-ers. Voordat de kinderen
naar buiten gaan wordt de ruimte gecontroleerd om oneffenheden en zwerfafval. De zandbak
wordt elke dag geharkt. De ruimte is groot genoeg zodat kinderen goed kunnen bewegen
zonder ergens tegen aan te rennen. Kinderen leren rekening te houden met elkaar, als het
gebeurt, worden kinderen er zich van bewust dat ze niet alleen spelen maar samen en dat je
rekening moet houden met elkaar.
•

Buitenspelmateriaal dat niet wordt gebruikt wordt opgeruimd. De kinderen leren dat ze
rekening moeten houden met elkaar.
Overig
o Kind verbrandt zich in de zon.
o Kind eet van giftige plant of struik
In de zomer als het warm en zonnig is worden de kinderen ingesmeerd met
zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. In ruimte kunnen parasols geplaatst
worden waaronder kinderen kunnen spelen. Wanneer het erg warm is wordt er niet
buitengespeelt.
•

In de buitenruimte staan geen planten. Rondom te ruimte wel, deze zijn zorgvuldig door de
school uitgekozen.
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Sanitair kinderen

Commode
o Kind draait zich van aankleedtafel af.
o Kind stoot zich tegen (scherpe) hoek van de aankleedtafel
o De aankleedtafel is niet stabiel en valt om
o Kind komt onder de hoogte verstelbare aankleedtafel bekneld te zitten.
o Kind valt van het trapje van de aankleedtafel
o Kind klautert zonder toezicht op de aankleedtafel
De commode heeft ronde hoeken en staat op een stabiele ondergrond tegen de muur aan.
Als de commode defect is, wordt er door de pm-ers direct actie ondernomen. De kinderen
mogen niet in de kast van de commode klimmen.
Er wordt een aankleedkussen gebruikt. De aankleedtafel heeft opstaande randen. Tijdens
het verschonen blijven de pm-ers altijd bij het kind en ze leggen de benodigde spullen vooraf
klaar, zodat kinderen nooit alleen op de commode zitten.
•

De pm-ers begeleiden het kind bij het naar boven en beneden. Na het gebruik wordt het
trapje in de kast geschoven. Een kind mag niet alleen de trap op klimmen, er is altijd
toezicht.
Vloer
o Kind glijdt uit over gladde vloer
Natte plekken worden meteen drooggemaakt. De kinderen niet op sokken laten lopen, maar
schoenen aanhouden.
•

Overig
o Het kind brandt zich aan heet water
o Kind snuffelt in afvalbakje
De kraan waar de kinderen hun handen kunnen wassen heeft alleen koud water. De kraan
met warm water zit niet op kindhoogte. Wanneer kinderen verschoont wordt is dit altijd onder
toezicht van een pm-er. Deze houdt in de gaten dat de kinderen niet aan de kraan komen.
•

Kinderen mogen niet zonder toezicht van een pm-er in de sanitaire ruimte verblijven. Pm-ers
dienen altijd te voorkomen dat kinderen in de afvalbak snuffelen.

Keuken

De keuken zit in de leefruimte.
• Thee/ heet water
o Kind loopt brandwonden op door de waterkoker over zich heen te trekken
o Kind brandt zich aan heet water
o Kind krijgt hete thee over zich heen
De waterkoker staat op het keukenblok. De kinderen kunnen hier niet bij. Wanneer de
waterkoker aan staat, blijven de pm-ers in de buurt. Heet water wordt meteen uit de
waterkoker verwijderd. De theekopjes worden geplaatst op een plek waar de kinderen niet bij
kunnen. De pm-ers drinken geen thee als kinderen op schoot zitten.
De kraan zit in het keukenblok. De kinderen maken hier geen gebruik van, door de pm-ers
wordt hier toezicht op gehouden.
• Kind snijdt zich aan een mes
De kinderen kunnen niet bij de messen. Leiders bergen de messen na gebruik op.
• Kind drinkt schoonmaakmiddel
De schoonmaakmiddelen worden hoog opgeborgen. Na gebruik worden ze direct
opgeborgen.
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• Kind glijdt uit over gladde vloer
Wanneer er gemorst is op de vloer wordt het meteen opgeruimd. De afspraak is dat kinderen
niet op sokken door de ruimte lopen.
• Kind opent de vuilnisemmer
De pm-ers zien er op toe dat de kinderen niet aan de vuilnisemmer zitten.
• Kind trekt plastic zak over het hoofd
De plastic zakken worden opgeborgen op plekken waar kinderen niet bij kunnen. Of op een
hoge plek of in een kastje met een slot.

Sanitair volwassenen

Het sanitair van de volwassenen is niet toegankelijk voor de kinderen.
Giftige stoffen
o Kind drinkt van schoonmaakmiddelen
o Kind eet van toiletblokje
o Kind snuffelt in afvalbakje
Het toilet bevindt zich in een aparte ruimte, deze ruimte is afgesloten en de deur is altijd
dicht. Alle schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in een afgesloten kast met een hoge
klink. Er wordt alleen schoongemaakt op tijdstippen dat er geen kinderen aanwezig zijn.
•

Kantoor/bergruimte

Het kantoor en bergruimte bevinden zich in dezelfde ruimte. De ruimte is afgesloten door een
deur met een hoge klink.
Giftige voorwerpen/kleine voorwerpen
o Kind eet medicijnen/sigaretten/toner kopieermachine op
o Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
o Kind snijdt zich aan kantoorartikelen
o Kind drinkt schoonmaakmiddelen
De tassen worden altijd opgeborgen in het kantoor. Het kantoor is afgesloten door een
schuifdeuren, deze deuren zijn alleen door de pm-ers te openen. De pm-ers zien er op toe
dat de deur altijd gesloten is, als er kinderen in de leefruimte zijn.
•

Omgeving.
• Kind moet oversteken tussen geparkeerde auto’s
De toegang is omheind. Het gebouw bevindt zich in een hele rustige wijk, er is nauwelijks
verkeer.
Met de ouders wordt op de ouderavond en in de nieuwsbrief afgesproken dat ze zelf
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun kind bij het halen en brengen.
• Kind rent de weg op als het wordt opgehaald
Ouders worden geacht zelf op hun kind te letten bij het ophalen. Geadviseerd wordt om niet
meer dan 2 kinderen tegelijk mee naar buiten te nemen.
• Kind raakt betrokken bij een ongeval buiten de deur.
We gaan regelmatig met de kinderen wandelen, b.v. naar het bos, de kinderboerderij of een
speeltuintje in de wijk. Er gaan altijd 2 pm-ers mee, zij geven het goede voorbeeld met
betrekking tot de verkeersregels.
Zie acties buitenruimte.
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Hoofdstuk 3 afspraken
Risico’s en actieplan 2018.
In 2018 hebben zich geen grote risico’s voorgedaan. Mocht dit wel gebeuren dan wordt er
direct actie ondernomen. Om de risico’s zo klein mogelijk te houden zijn er diverse afspraken
gemaakt. Jaarlijks wordt de inventarisatie herhaalt om de risico’s zo veel mogelijk te
beperken. Volgend jaar vindt de inventarisatie plaats voor 1 december 2019.

Afspraken met pedagogisch medewerkers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

altijd 1 pedagogisch medewerker aanwezig in de groepsruimte
deuren van groepsruimte gesloten houden
niet onnodig losse materialen op de grond laten slingeren
binnen niet rennen
schoonmaakmiddelen buiten bereik van kinderen houden
kapot speelgoed direct uit roulatie nemen
geen fietsen of rijdend materiaal binnen
gevaarlijke koordjes uit kinderkleding verwijderen
geen hete dranken drinken met kind op arm of schoot
opletten bij openen van deuren (er kan een kind achter zitten)
minimaal 1 pm-er buiten bij het buitenspelen
kinderen mogen niet in afvalbakken snuffelen
glas in de glasbak/ niet in de afvalbak
bergruimte is niet toegankelijk voor kinderen.
Bij uitstapjes altijd met 2 pm-ers
Kinderen mogen niet zonder toezicht buiten
Kinderen mogen niet in de bergruimte en niet in het volwassen toilet.
Lampen op tijd laten vervangen

Afspraken met kinderen
•
•
•
•
•
•

kinderen mogen niet in afvalbak snuffelen
kinderen moeten bij het spelen rekening houden met elkaar
van omheining afblijven
binnenspeelgoed binnen
niet binnen rennen
rekening houden met elkaar
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Hoofdstuk 4
Overzicht EHBO.
Alle pm-ers hebben kinder EHBO en daarnaast ook nog bedrijfshulpverlening.
De herhaling cursus voor EHBO voor kinderen wordt elk jaar in het eerste kwartaal gegeven
voor alle pedagogisch medewerkers van onze kinderopvangorganisatie.
Ouders worden tijdens het intake gesprek gewezen op de veiligheid aspecten.
Ook op de website staat vermeld dat ouders de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
ten allen tijde kunnen inzien.
---------------------------------------------------------------------------------------Als er werkelijk iets ernstigs gebeurd dan kun je het alarm protocol in werking zetten (zie
bijlage)
In alle andere gevallen moet je bellen met de ouders.
De telefoonnummers zijn te vinden op de KOVnet.
We zullen elk jaar opnieuw bekijken of er actiepunten zijn, de risico-inventarisatie zal immers
elk jaar plaatsvinden.
Volgend jaar zal in januari weer een risico inventarisatie plaatsvinden.

Planning risico inventarisatie.
De volgende risico inventarisatie staat gepland voor december 2019
Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door Lieke van Roosmalen
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