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  1 Inleiding
           Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van De Stampertjes.

                In de wet 'Innovatie Kwaliteit Kinderopvang' (IKK) -dat per 1 januari 2018 in werking treed- staat
           dat elk kinderdagverblijf een Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid dient op te stellen.

               Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij 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. Om tot dit

             beleidsplan te komen zijn aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd met
                medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en

              gezond mogelijke werk - , speel - en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen
   opgesteld voor verbetering.

            Anne en Olaf zijn 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 er tijdens elk teamoverleg het thema veiligheid of

               gezondheid op de agenda staan. Ook nemen wij op de werkvloer dagelijks ruimte om deze
                 zaken te bespreken. 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
              Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:

        - kinderen af te schermen van grote risico’s

        - kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s

           - kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling

            Kinderdagverblijf De Stampertjes staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie en
             vanuit waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging

              van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten
             situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef - en

       speelomgeving vormt de basis van dit alles.

 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 aandachtspunt en 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 en 3) het gesprek hierover
                aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen (met name ouders). 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 beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen leiden
          tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s

           onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per
            categorie hebben we de belangrijkste risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen

            die zijn of worden genomen om het risico tot het minimum te beperken.

  Fysieke veiligheid

             Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:

 

   1) Vallen van hoogte

                Vallen van een (grote) hoogte kan tot ernstig letsel leiden. Door onderling overleg in het team
            kwamen de onderstaande gevarengebieden naar voren. Onder elk gevarengebied staan de

               maatregelen die wij nemen om de gevaren zo veel mogelijk te beperken. Deze zijn tijdens
  teambesprekingen gezamenlijk vastgesteld.

 Commode

              Kinderen mogen alleen in het bijzijn van een volwassene op de commode. Tijdens het
              verschonen dient de beroepskracht een mogelijke val te voorkomen door ervoor te gaan staan of

       door een andere geschikte maatregel. Kinderen worden liggend  verschoond.   De individuele
              mandjes van de kinderen dienen onder handbereik te zijn. De handen kunnen het veiligst

                gewassen worden als het kind niet meer op de commode ligt. Bij ernstig vervuilde handen kan
              een collega erbij gehaald worden zodat de handen direct gewassen kunnen worden. Bij alleen

             werken kan eventueel het verschoonkussen dwars gelegd worden om de gevolgen van een
              snelle draaibeweging van het kind te beperken en blijft de beroepskracht tijdens het handen

      wassen oogcontact houden met het kind.

  Entresol en trap

               De gevolgen van een val van de entresol(trap) schatten wij als potentieel ernstig in. Kinderen
               mogen daarom alleen onder toezicht van een volwassene de trap en de entresol betreden. Er
               mogen niet meer dan 4 peuters tegelijk op de entresol spelen. Er mogen geen stapelbare

              materialen op de entresol zodat er geen opstapjes kunnen ontstaan om vallen over de
           balustrade te voorkomen. Er mogen geen zware/scherpe speelmaterialen op de entresol gebruikt

              worden die voor ernstige letsel bij kinderen op de benedenverdieping kunnen zorgen als ze naar
             beneden vallen of onverwacht door kinderen over de balustrade worden gegooid, zo als

    bijvoorbeeld houten blokken, speelgoedauto's etc.

                 De twee hekken van de trap blijven vóór en na gebruik vergrendeld, de grendels en de hekken
            mogen alleen door een volwassene geopend worden. De kinderen gaan alleen onder

                begeleiding van een volwassene de trap op en af. Deze volwassene bevindt zich altijd lager op
              de trap dan de groep kinderen zodat diegene een eventueel vallend kind vast kan pakken.

 Klimhuisje slaapkamer

                Baby's die net hebben geleerd om op het klimhuisje te klimmen lopen verhoogde kans om van
               het trappetje te vallen. Als kinderen in de slaapkamer spelen moet een beroepskracht een oogje

                 in het zeil houden, zeker als er meerdere en/of zeer jonge kinderen op de trap en glijbaan
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               spelen. Mocht het even niet mogelijk zijn om alle twee speelruimtes te overzien moeten alle
         kinderen tijdelijk de slaapkamer verlaten en gaat de deur dicht.

     Trappen naar de tuin en straat

                Kinderen mogen niet op het trappetje naar de tuin spelen, dit kan snel tot valpartijen leiden.

                 Als wij met een aantal kinderen op stap gaan moeten alle kinderen aan de hand van een
              volwassene lopen. Als er meer kinderen zijn dan begeleiders-handen maken wij gebruik van het

                'ring-touw'. Op die manier hebben alle kinderen genoeg houvast om veilig de trap naar de straat
    op en af te gaan.

Meubilair

              Er mag door de kinderen niet op hoog meubilair zoals de tafels, keukenaanrecht etc. geklommen
worden.

Bedden/box

               De (stapel)bedden dienen altijd gesloten en vergrendeld te zijn als er kinderen in liggen, dit geldt
    ook voor de verhoogde box.

Hangmatten

              Als kinderen in de hangmatten liggen wordt de opening dichtgestrikt met een dubbele knoop.

           De ophangtouwen worden regelmatig op beschadigingen gecontroleerd en hebben een 'back-up
             touw' mocht een touw het onverwacht begeven. Er zijn dus vier touwtjes per hangmat.

  2) Ernstige beknelling

  Deuren en hekken

              Alle deuren zijn met deurstrips beveiligd. Hekjes zijn met grendels afgesloten en kunnen alleen
            door volwassenen bedient worden. De slaapkamerdeur wordt d.m.v. de rubbervoet vastgezet als

  hij openstaat.

             De entreedeur van de grote verblijfsruimte is zo afgesteld dat hij langzaam dichtgaat.
              Desondanks moeten ouders erop gewezen worden dat dit een gevarenpunt is, zeker als er

       meerdere kinderen tegelijk gebracht of gehaald worden.

Bedden

              De onder gelegen bedden dienen vergrendeld te worden als er in de slaapkamer wordt gespeeld
     zodat deze niet dicht kunnen vallen.

 3) Verkeersveiligheid

               Wanneer wij lopend op stap gaan moeten de kinderen zich altijd aan het 'ringtouw' vasthouden.
                Één beroepskracht houdt de eerste ring vast, de tweede houdt de laatste ring vast. Wij lopen -zo

    mogelijk- altijd op de stoep.

             Wij maaken vooraf afspraken met de kinderen en stellen duidelijke grenzen. Bijvoorbeeld: Vertel
               dat zij bij een bezoek aan een speeltuin niet het speelterrein af mogen. Ondanks duidelijke

                regels kun je niet verwachten dat kinderen zich eraan zullen houden. Zorg daarom ervoor dat je
                in openbare ruimtes ten allen tijde toezicht op alle kinderen hebt. Verblijf bij voorkeur vlak bij

    in/uitgang van een openbaar terrein.
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            De beroepskrachten dienen continu toezicht te houden op de kinderen tijdens een wandeling.

 4) Verbranding

              De beroepskrachten zorgen ervoor dat hete dranken altijd buiten het bereik van de kinderen
            geplaatst worden. Zij instrueren eventuele bezoekers om dit ook in acht te nemen.

                  De boiler staat zo afgesteld (z. rode streep) dat kinderen zich niet aan heet water uit de kraan
  kunnen verbranden.        De temperatuur van de radiatoren staat ook

            De oppervlaktetemperatuur van de radiatoren is gemiddeld 45 C , maximaal gemeten
          temperatuur (infraroodthermometer) is 50 C. Deze temperatuur veroorzaakt niet direct

              brandwonden, maar let op: direct huidcontact langer dan 3 minuten kan bij deze temperatuur 1e 

           graad verbrandingen veroorzaken! Wij voorkomen daarom door toezicht dat langdurig contact
 niet voorkomt.

          Bij De Stampertjes is geen open vuur toegestaan (kaarsen, lucifers etc.)

 5) Verstikking

Materialen

              Het team zorgt ervoor dat kleine voorwerpen die voor verstikking kunnen zorgen buiten bereik
               van de heel jonge kinderen zijn. Dit zijn bijvoorbeeld ook speelmaterialen als knikkers en kralen.

             Deze kunnen wel gebruikt worden door peuters, maar dan alleen onder begeleiding van
volwassenen.

Eten
               Tijdens het eten wordt er toezicht op de kinderen gehouden. Wij letten tijdens de zomerperiode

               extra op zodat kinderen niet insecten in kunnen slikken of gestoken kunnen worden. Bij buiten
    eten geen zoet beleg!

Bedden

                Kinderen mogen alleen knuffels en spenen mee naar bed nemen. Deze moeten wel vrij zijn van
                 dingen die los kunnen raken en ingeslikt kunnen worden en van touwtjes die zich om de nek van

    het kind heen kunnen slingeren.

    6) Vermissing / gebruik buitenruimte

              Om te voorkomen dat kinderen ongemerkt zoek raken tijdens het verblijven in een openbare
               ruimte of kunnen ontsnappen uit de groeps- en buitenruimte van De Stampertjes hebben wij de

  volgende afspraken gemaak:

               – Als pedagogisch personeel met een groep kinderen naar een speeltuin in de buurt loopt
         dienen de kinderen regelmatig geteld te worden (z. ook 'verkeersveiligheid')

      – Onderzoek een onbekend terrein op ontsnappingsgevoeligheid

              – De toegang naar het speelterrein wordt continu in de gaten gehouden door één medewerker

           – buiten breng- en haaltijden wordt de entreedeur van De Stampertjes vergrendeld.

             – tijdens breng- en haaltijden zijn de pedagogische medewerkers alert dat geen kinderen zonder
    begeleiding de gang op lopen
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             – ouders worden zo nodig aangesproken op hun verantwoordelijkheid om dit ook te doen.

                 – De tuin van De Stampertjes bevindt zich niet op openbaar terrein maar grenst aan het hofje
               van onze buren. De erfgrens bestaat uit een verhoogde groenstrook met planten en het is

       denkbaar dat kinderen daar overheen proberen te klimmen.
               Daarom dient minimaal één beroepskracht continu toezicht op kinderen in de de tuin van De

  Stampertjes te houden!

              Wij maken hierover ook duidelijke afspraken met de kinderen: ze mogen nooit op/over de
 groenstrook klimmen!

               – Als er maar één beroepskracht buiten toezicht houdt vraagt degene aan de beroepskracht die
             binnen is om eventuele benodigdheden (wc papier, water etc.) bij de deur te overhandigen.

                Hier mag even van afgeweken worden als de beroepskracht snel iets van binnen wil pakken en
       daarbij zichtcontact met de kinderen kan blijven houden.

               – De beroepskrachten maken eventueel gebruikers van het hofje ook duidelijk dat het niet de
       bedoeling is om onze tuin ongevraagd te betreden.

                   – als er kinderen liggen te slapen en wij gebruik maken van de tuin of de buitenruimte aan de
      overkant maken nemen wij de babyfoon mee.

                 Om de 20 á 30 minuten gaat één beroepskracht zo als gebruikelijk een kijkje in de slaapkamer
    nemen (z. ook 'veilig slapen').

 7) Vergiftiging

           Gevaarlijke stoffen zoals schoonmaakmiddelen, verf, terpentine etc. worden altijd buiten het
            bereik van de kinderen gebruikt en opgeborgen (afsluitbare keukenkast onder de gootsteen).

             Deze stoffen worden in principe alleen buiten de openingstijden van De Stampertjes gebruikt.
              Planten die onder handbereik van kinderen zijn mogen niet giftig zijn of allergieën veroorzaken.

      Wij zoeken dit vooraf uit op internet.

    8) Veilig slapen / wiegendood

                Helaas komt het in Nederland af en toe voor dat een baby tijdens kinderopvang overlijdt aan
                wiegendood. Kinderen jonger dan 1 jaar lopen het grootste risico, maar het komt ook voor bij

              kinderen tussen de 12 en 24 maanden oud. Aandacht voor preventie en voorzorgsmaatregelen
             kan het risico beperken, het team van De Stampertjes volgt daarom de onderstaande
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     medewerkers zijn hiervan op de hoogte.
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 ondertekenen.
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   van de slaap.

!              Omdat veranderingen in routine duidelijk een risicoverhogend effect hebben, is het aan te

             – ouders worden zo nodig aangesproken op hun verantwoordelijkheid om dit ook te doen.

                 – De tuin van De Stampertjes bevindt zich niet op openbaar terrein maar grenst aan het hofje
               van onze buren. De erfgrens bestaat uit een verhoogde groenstrook met planten en het is

       denkbaar dat kinderen daar overheen proberen te klimmen.
               Daarom dient minimaal één beroepskracht continu toezicht op kinderen in de de tuin van De

  Stampertjes te houden!

              Wij maken hierover ook duidelijke afspraken met de kinderen: ze mogen nooit op/over de
 groenstrook klimmen!

               – Als er maar één beroepskracht buiten toezicht houdt vraagt degene aan de beroepskracht die
             binnen is om eventuele benodigdheden (wc papier, water etc.) bij de deur te overhandigen.

                Hier mag even van afgeweken worden als de beroepskracht snel iets van binnen wil pakken en
       daarbij zichtcontact met de kinderen kan blijven houden.

               – De beroepskrachten maken eventueel gebruikers van het hofje ook duidelijk dat het niet de
       bedoeling is om onze tuin ongevraagd te betreden.

                   – als er kinderen liggen te slapen en wij gebruik maken van de tuin of de buitenruimte aan de
      overkant maken nemen wij de babyfoon mee.

                 Om de 20 á 30 minuten gaat één beroepskracht zo als gebruikelijk een kijkje in de slaapkamer
    nemen (z. ook 'veilig slapen').

 7) Vergiftiging

           Gevaarlijke stoffen zoals schoonmaakmiddelen, verf, terpentine etc. worden altijd buiten het
            bereik van de kinderen gebruikt en opgeborgen (afsluitbare keukenkast onder de gootsteen).

             Deze stoffen worden in principe alleen buiten de openingstijden van De Stampertjes gebruikt.
              Planten die onder handbereik van kinderen zijn mogen niet giftig zijn of allergieën veroorzaken.

      Wij zoeken dit vooraf uit op internet.

    8) Veilig slapen / wiegendood

                Helaas komt het in Nederland af en toe voor dat een baby tijdens kinderopvang overlijdt aan
                wiegendood. Kinderen jonger dan 1 jaar lopen het grootste risico, maar het komt ook voor bij

              kinderen tussen de 12 en 24 maanden oud. Aandacht voor preventie en voorzorgsmaatregelen
             kan het risico beperken, het team van De Stampertjes volgt daarom de onderstaande

      preventieaanbevelingen van o.a. Stichting Wiegendood en www.veiligslapen.nl   op. Alle
     medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

         1. Leg een baby niet op de buik te slapen.

!                   Een baby op de buik te slapen leggen maakt het risico van wiegendood wel vier tot vijf maal
              groter dan gemiddeld. Bij een verkouden baby nog iets meer, bij een huilbaby aanzienlijk
               meer. Één enkele keer een baby op de buik laten slapen kan al fataal aflopen.

!                Ouders die willen dat hun kind op de buik slaapt wijzen wij nadrukkelijk op de
             preventieadviezen. Willen zij in afwijking van deze adviezen dat hun baby in buikhouding

                slaapt (er kunnen ook medische redenen voor zijn), legt de leiding van De Stampertjes dit
           schriftelijk vast en laat dit door de eindverantwoordelijke ouder(s) / verzorger(s)

 ondertekenen.

!                  Bij baby's die motorisch in staat zijn om zich steeds weer op de buik te draaien is
               terugdraaien naar de rug niet meer zinvol omdat dan de kans groot is op (ernstige) verstoring

   van de slaap.

!              Omdat veranderingen in routine duidelijk een risicoverhogend effect hebben, is het aan te

http://www.veiligslapen.nl/


                  raden om een baby die bij het slapen gaan aan een fopspeen is gewend, die ook bij De
             Stampertjes consequent voor het slapen te geven. Aanbevolen wordt het gebruik van een

                fopspeen na de leeftijd van 10 maanden af te bouwen. Gebruik voor een speen geen koord
       of lint dat langer is dan 10 centimeter.

!                 Gebruikt een baby medicijnen, vraag dan om het advies van de behandelend arts en ga na
          of is gecontroleerd op slaapverwekkende bijwerking (sommige artsen letten daar

  onvoldoende op!).

       2. Voorkom dat een baby te warm ligt.

!               De factor warmtestuwing speelt een waarneembare rol onder de baby’s die onder het beeld
        van wiegendood overlijden. Door koude overlijdt zelden een baby.

!                   Zorg dat het baby niet te warm is (of wordt) in de slaapkamer. De verwarming hoeft er niet
             vaak aan. De aanbevolen slaapkamertemperatuur is 15 tot 18 graden. Check regelmatig de

thermometer.

!             Leg een baby te slapen in een babytrappelzak. Afhankelijk van de slaapkamertemperatuur
               kan eventueel nog een katoenen dekentje of laken kort opgemaakt gebruikt worden. Laat
             een baby ook nooit met bedekt hoofd slapen. Bij zomerse temperaturen niet inbakeren.

       3. Zorg voor veiligheid in het bed.

! Te zachte matrassen geven een verhoogd risico.
! Behalve een fopspeen en een knuffel (niet te groot/kussenachtig) mogen er geen 

voorwerpen/materialen  in het bed liggen. Voor een fopspeen mag niet meer dan tien centimeter 
koord worden gebruikt.

! Laat gebruikte dekens/lakens aan het eind van de dag over de beddendeuren hangen om ze te 
luchten.

           Raadpleeg voor de meest actuele adviezen inzake producten op de websites
  www.wiegendood.nl of www.veiligslapen.info  .

 4. Roken.

!              Voor wiegendood is roken een risicofactor, daaarom mag nergens bij De Stampertjes binnen
  worden gerookt.

   5. Houd voldoende toezicht.

!                  Kijk telkens als je een kindje naar bed brengt of uit bed haalt even in de andere bedjes.

!                Houd nieuwkomers of jonge baby’ s zoveel mogelijk extra in het oog. Er zijn sterke
            aanwijzingen dat veranderingen in omstandigheden en routine bij (jonge) baby’ s stress
             veroorzaken. De situatie tijdens kinderopvang verschilt in veel opzichten van die in het

              ouderlijk huis. Het is daarom verstandig om ouders van jonge baby’s de gelegenheid te
             bieden om voorafgaand aan plaatsing met hun baby op gewenningsbezoek (bij voorkeur met

  slaapperiode) te komen.

!                Ga gemiddeld eens in het halfuur ter controle langs alle kinderen. Houdt een maximum van
          drie kwartier aan. Een zo kort mogelijke interval is wenselijk.

!                Er is altijd een persoon op hoorafstand aanwezig, zodat er zo snel mogelijk gereageerd kan
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   worden op de kinderen.
             Als in de aangrenzende ruimte niemand aanwezig is wordt gebruikt gemaak van de

           babyfoon. Hierop kan ook de actuele temperatuur in de slaapkamer worden afgelezen.

            De pedagogisch medewerkers van De Stampertjes zijn verantwoordelijk voor het toepassen van
             deze maatregelen. Zij worden geacht eventuele problemen in de praktijk te signaleren. Van

           belangrijke gebeurtenissen (ongelukken of bijna-ongelukken) moeten zij elkaar meteen op de
       hoogte stellen en waar nodig de maatregelen aanpassen.

           Dit is een samenvatting van de aanbevolen preventiemaatregelen, voor uitgebreide informatie
      verwijzen wij naar de boven genoemde websites.

       Genoemde preventiemaatregelen hebben wij vertaald naar onderstaande werkinstructies:

1.                Baby's worden altijd op hun rug in bed gelegd in een passende trappelzak. Niet te
           grote/kleine hals- en armopeningen! Check de door ouders ingevulde 'verklaring veilig

           slapen' voor afwijkende afspraken. Als een kind volgens deze verklaring normaal
               gesproken wordt ingebakerd doen wij dit niet als: het kind koorts heeft / na een
            vaccinatie. Eventueel (afhankelijk van de temperatuur) kan een katoenen deken of laken

      strak en kort opgemaakt gebruikt worden.

2.           Knuffels en spenen worden gecontroleerd op beschadigingen / loskomende onderdelen.
            Versiersels en andere materialen die los kunnen komen worden niet gebruikt. Zachte

           kunststof(onderdelen) en knuffels die groot en/of kussenachtig zijn worden niet gebruikt.

3.               Ieder kind heeft zijn eigen bedlaken. Deze liggen in de individuele maandjes van de
             kinderen en worden voordat het desbetreffende kind naar bed gaat over zijn/haar matras

           gespannen (z. 'beddenindeling'). De lakens worden om de week verschoond. Anne maakt
          halfjaarlijks een verschoonrooster in de agenda. Zichtbaar vervuilde lakens worden
  onmiddellijk verschoond.

4.               De slaapkamer wordt continu gelucht (kiepraam). In de winter staat het raam op een klein
             kiertje, bij temperaturen onder de 15 C wordt gebruik gemaakt van de verwarming. Check

            de thermometer regelmatig, bij temperaturen hoger dan 18 C maatregelen treffen zodat
            de kinderen niet te warm slapen: bijvoorbeeld laken ipv. deken gebruiken, dunnere

          trappelzakken gebruiken, bij zomertemperaturen geen kleren onder de trappelzak en
      geen laken of deken, niet inbakeren.

5.               De allerjongste baby's worden in het begin van hun plaatsingsperiode in een hangmat in
            de groepsruimte te slapen gelegd, dit ivm. met nog betere toezicht (z. 'veiligheidsinstructie

             hangmatten' onderaan). Mocht je opmerken dat de slaap van het kind verstoord wordt
               door licht,geluid of andere prikkels in de groepsruimte wordt het kind voortaan in bed 1 te

  slapen gelegd.

6.           Altijd bewust blijven over signalen die uit de slaapkamer komen.

7.              Als kinderen naar bed gebracht worden altijd kijken en luisteren (ademhaling) naar alle

  slapende kinderen.

8.             Tijdens slaapperiodes (alle kinderen liggen al in bed) worden alle kinderen regelmatig

             gecheckt (visueel en akoestisch). Houdt gemiddeld een half uur aan met een maximum
          van drie kwartier. De babyfoon-zender moet ten alle tijden aanstaan.

9.               In het geval dat beide beroepskrachten zich in de tuin bevinden worden de openslaande
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           deuren en de slaapkamerdeur opengehouden. Minimaal één beroepskracht blijft in de
     buurt van de openslaande deuren.

10.               Grotere kinderen alleen in de onderbedden of het afsluitbare bed te slapen leggen zodat
         er geen gevaar is dat ze eruit kunnen klimmen.

11.                   Kinderen in hun “eigen” vaste bed laten slapen. Welk bed dit is is terug te vinden op de
    plattegrond van de slaapkamer.

  Veiligheidsinstructie hangmatten

• –  check de twee ophangtouwtjes, hangmat niet gebruiken bij beschadigingen 
• –  verzeker je ervan dat de matras recht en in het midden ligt 
• –  span het individuele laken van het kind over de matras 
• –  klem het borstvoedingskussen vast aan het voeteind zodat het kind niet naar beneden 

kan schuiven 
• –  verwijder hangend speelgoed 
• –  leg het kind in een passend slaapzak op z'n rug 
• –  bedek zijkanten en hoofdeind van hangmat van buiten met een katoenen doek om de 

rust te bevorderen 
• –  een onrustige baby kan mogelijk door zachtjes schommelen beter in slaap vallen 
• –  neem regelmatig een kijkje, hoe ligt het kind er nog bij? 

  Sociale veiligheid

               Alle kinderen hebben het recht op sociale veiligheid zodat ze zich vrij kunnen ontwikkelen. Het
             pedagogisch personeel van De Stampertjes is verantwoordelijk voor de sociale veiligheid op de

 groep.

             Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:

  1) Grensoverschrijdend gedrag

           Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben
                op het welbevinden van het getroffen kind. Op onze locatie heeft dit thema dan ook onze

           bijzondere aandacht. We nemen de volgende maatregelen om grensoverschrijdend gedrag met
              elkaar te voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt:

               • In acute gevallen, bijvoorbeeld als kinderen elkaar pijn doen, meteen ingrijpen door het gedrag
           te stoppen! Ouders en collega's ter plekke op eventueel grensoverschrijdend gedrag

aanspreken.

             • Tijdens teamoverleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open
         cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.

             • Bij grensoverschrijdend gedrag van andere volwassenen (bijvoorbeeld: ouder tuigt zijn kind af
          in de groepsruimte) maakt het team op korte termijn een actieplan.

         • De Meldcode Huishoudelijke geweld en kindermishandeling wordt nageleefd.
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               • 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 mondig er 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).

      • We werken met een vierogenbeleid.

     • Medewerkers kennen het vierogenbeleid

      • Het vierogenbeleid wordt goed nageleefd.

              • Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vierogenbeleid niet goed wordt
 nageleefd.

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

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

              • 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 .

 Gezondheid

             Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:

 1) Infecties

           Infecties kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij jonge kinderen. Ziektekiemen worden
            verspreid via de lucht, lichaamscontact, voedsel / water en contact met besmette materialen.

            Verspreiding van en besmetting met ziekmakende organismen voorkomen we op de volgende
manieren:

   Verspreiding via de lucht  :

        Wij leren de kinderen goede hoest- en nies-gewoontes aan:
    – draai het hoofd weg
      – houdt de elleboog voor de mond/neus

              Een goede ventilatie verlaagd de concentratie van ziektekiemen in de lucht. Wij kijken daarom
               regelmatig op de CO2 meter omdat het CO2 niveau een goede indicator voor de luchtkwaliteit

                 kan zijn. Bij een waarde hoger dan 1000 ppm dient er beter geventileerd en/of extra gelucht te
worden.

              Een relatieve luchtvochtigheid van ca. 40-60 % is ook gunstig voor een gezond binnenklimaat en
              het voorkomen van infecties, wij kijken regelmatig op de hygrometer zodat wij eventueel actie

             kunnen ondernemen (hoger dan 70%: meer ventilatie / elektrische droger). We hebben nog nooit

               • 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 mondig er 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).

      • We werken met een vierogenbeleid.

     • Medewerkers kennen het vierogenbeleid

      • Het vierogenbeleid wordt goed nageleefd.

              • Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vierogenbeleid niet goed wordt
 nageleefd.

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

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

              • 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 .

 Gezondheid

             Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:

 1) Infecties

           Infecties kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij jonge kinderen. Ziektekiemen worden
            verspreid via de lucht, lichaamscontact, voedsel / water en contact met besmette materialen.

            Verspreiding van en besmetting met ziekmakende organismen voorkomen we op de volgende
manieren:

   Verspreiding via de lucht  :

        Wij leren de kinderen goede hoest- en nies-gewoontes aan:
    – draai het hoofd weg
      – houdt de elleboog voor de mond/neus

              Een goede ventilatie verlaagd de concentratie van ziektekiemen in de lucht. Wij kijken daarom
               regelmatig op de CO2 meter omdat het CO2 niveau een goede indicator voor de luchtkwaliteit

                 kan zijn. Bij een waarde hoger dan 1000 ppm dient er beter geventileerd en/of extra gelucht te
worden.

              Een relatieve luchtvochtigheid van ca. 40-60 % is ook gunstig voor een gezond binnenklimaat en
              het voorkomen van infecties, wij kijken regelmatig op de hygrometer zodat wij eventueel actie

             kunnen ondernemen (hoger dan 70%: meer ventilatie / elektrische droger). We hebben nog nooit



     een lagere waarde dan 40% gemeten.

   Verspreiding via lichamelijk contact:

      Pedagogische medewerk(st)ers wassen hun handen VÓÓR:

    – het bereiden van voedsel
     – het verzorgen van wonden

 en NA:

     – het gebruik van de wc
  – het buitenspelen
            – contact met lichaamsvocht (speeksel, snot, braaksel, ontlasting, bloed) contact met vuile was
    – verschonen van een kind
 – schoonmaakwerkzaamheden

                Er is vloeibare zeep bij de wastafel in de groepsruimte en bij de keukengootsteen., Verdeel het
                schuim van de zeep al wrijvend over de handen, spoel daarna minimaal 10 seconden de zeep er

   al wrijvend van af.
       Daarna grondig afdrogen met een schone, droge handdoek.

    Peuters wassen hun handen Vóór:

       – het eten als ze buiten gespeeld hebben

 en Na:

     – het gebruik van de wc

             Het handenwassen wordt begeleid door een volwassene zodat de juiste handelingen (z. boven)
 gedaan worden.

             In principe gebruiken de kinderen zeep voor het handenwassen. Alleen het handenwassen na
               een plasbeurt doen zij zonder zeep om uitdroging en beschadiging van de huid te voorkomen.

              Veelvuldig gebruik van zeep verstoord de natuurlijke beschermlaag van de huid en maakt deze
             juist vatbaarder voor irritaties of ziektekiemen. De kans dat via urinesporen ziektes worden

   overgebracht is nihil.

              Wanneer een kind diaree heeft maken wij gebruik van wegwerphandschoenen die op de plank
              boven de verschoontafel te vinden zijn. Bij het aanbrengen van billenzalf gebruiken wij

              wegwerphandschoenen of een papiertje, gooi deze na gebruik altijd gelijk weg. Maak na het
             verschonen altijd het verschoonkussen grondig schoon met de spuitfles die boven de wastafel

 staat.

            Wij gebruiken wegwerphandschoenen tijdens het behandelen van wonden om contact met bloed
               en lichaamsvocht te vermijden. Dit is geldt zeker ook voor het verzorgen van kinderen die

            waarschijnlijk een huidinfectie als krentenbaard of herpes hebben (raadpleeg ook de GGD
   ziektewijzer of KIDDY app).

              De EHBO doos ligt op de bovenplank van de verschoontafel. Mocht je EHBO- materiaal
          opmaken, vermeldt dit dan onmiddellijk op de 'boodschappenlijst' in de keuken.

                Olaf is verantwoordelijk voor de inhoud van de EHBO-doos en vult of vervangt de inhoud aan
    wanneer dit nodig is.
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    Verspreiding via oppervlakken / materialen:

              Als het nodig is (zichtbare vervuiling en na elke poep-beurt) de wc-bril schoonmaken met
        allesreiniger uit spuitfles en daarna grondig met toiletpapier afnemen.

                Het potje dient in het toilet geleegd te worden en grondig schoongemaakt te worden met de
   spuitfles en toiletpapier.

               Wij zorgen ervoor dat er altijd wc-papier en keukenrol voorradig is. Gooi het gebruikte papier
          gelijk weg zodat de kinderen er niet mee in contact komen.

              De tafels, stoelen, koelkast en aanrecht worden na elk gebruik grondig afgenomen met een
             schone vaatdoek (let op: hiervoor geen microvezeldoek gebruiken, deze worden alleen door de

           schoonmaakster gebruikt omdat ze na gebruik in de wasmachine moeten worden gewassen).
               Er wordt gedweild door de schoonmaakster en zij maakt 1 keer per week de deurkrukken,

            keukenapparatuur, de ramen en het houtwerk schoon. Alle oppervlakken op ooghoogte worden
         door haar minimaal 2 x p. maand afgestoft en afgenomen.

           De hoger gelegen oppervlakken (op de kast, bovenplanken van de speelgoedkasten,
           keukenkast, verlichting, etc.) worden 1 keer per maand schoongemaakt door de

schoonmaakster.
              Het speelgoed waar het meest mee gespeeld wordt, (duplo, kapla, auto’s, poppen e.d.) worden
      door ons 1 keer per maand schoongemaakt.

            Speelmateriaal dat met speeksel van de kinderen in aanraking komt b.v. keukenspeelgoed wordt
    direct afgewassen door de leiding.

          Voor alle materialen geldt: tussendoor schoonmaken wanneer het bevuild is.

      Voor de baby's geldt de volgende aanvulling:
                – Aan het begin van de dag alle gedroogde washanden in de was gooien en schone ophangen.

   Vóór het eten:

1.               Wij maken de handjes van baby's die buiten hebben gespeeld schoon met een nat
               washandje en zeep. Wij spoelen het washandje goed uit en herhalen dit met water om
   zeepresten te verwijderen.

2.          Eventueel stap 2 herhalen tot handen zichtbaar schoon zijn.

3.        Wij gebruiken voor elke baby een eigen washandje.

   Ná het eten:

1.                Wij maken de handjes van de kinderen schoon met een washandje en water. Voor elk
     kind een eigen washandje gebruiken.

2.           Wij maken de stoeltjes/tafeltjes schoon met een sponsdoek en schoonmaakmiddel
 (spuitbus).

3.            Na gebruik spoelen wij de washandjes uit tot ze zichtbaar schoon zijn   (gebruik eventueel
  een beetje handzeep)

4.             Wij hangen de washandjes aan de persoonlijke wasknijpers van de kinderen op (  zonder
   dat ze elkaar aanraken).

  Aandachtspunten maaltijden:

         – Elke baby heeft zijn/haar eigen beker (naam staat erop).
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               – De kinderstoelen worden zover van elkaar opgesteld dat de kinderen geen eten met elkaar
 kunnen uitwisselen.

                 – Alle oppervlakken die met het eten in aanraking zijn gekomen worden na het eten met een
       schone vaatdoek + spuitfles afgenomen en/of afgewassen.

 2) Voedsel

      Besmetting en vergiftiging via voedsel en water:

                 Een warme maaltijd wordt rond 11 uur bereid en dezelfde dag om 12 uur (lauw) opgediend. De
           maaltijden bestaan uit granen/groentes/peulvruchten (potje, vers of diepvries). Soms worden er

            eieren voor eiersalade hardgekookt (min. 8 minuten lang). Er worden geen kliekjes bewaard.

              Wij controleren voor gebruik de houdbaarheidsdatum van etenswaren. Schrijf op de dag van het
                openen van een product zo als Tartex, jam etc. met watervaste stift de datum op de  verpakking.

            Houdt je aan de aanbevelingen op de verpakking wat houdbaarheid na openen betreft.

          De kinderen krijgen altijd vers water of thee te drinken.

                Wij verversen dagelijks onze vaatdoeken, zo nodig vaker. Gooi aan het eind van de dag altijd
     het vaatdoek in de was.

          De vroege dienst hangt altijd een schone handdoek en theedoek op.
                  De schone vaat wordt zo in het afdruiprek geplaatst dat het goed op kan drogen, of wij drogen
        de vaat gelijk met een schone theedoek af.

 De koelkast:
                 De temperatuur in de koelkast mag niet hoger zij dan 4 á 6 graden, controleer regelmatig de

      thermometer en pas eventueel de temperatuurinstelling aan.
               Vier keer p. jaar wordt de koelkast aan de binnenkant schoongemaakt door de vroege dienst.
        Olaf maakt daar een planning voor in de agenda.

          Gekoelde producten moeten na aankoop direct in de koelkast worden opgeborgen.
         Is de uiterste houdbaarheidsdatum overschreden gooien wij het product weg.

  Bereiden van flessen:
             Elke ouder neemt eigen flessenvoeding voor zijn/haar kind mee, naam en openingsdatum wordt

   op de verpakking geschreven.
                Elk kind heeft zijn/haar eigen speen en fles. Ouders nemen bij het brengen van een zuigeling

               uitgekookte spenen en flessen mee. De groepsleiding zorgt ervoor dat de naam van het kind
 erop staat.
          Voor het bereiden van een fles moeten wij onze handen wassen.

              De voeding mag hoogstens 1 uur buiten de koelkast worden bewaard. Resten voeding worden
 weggegooid.

Borstvoeding:
               Wij volgen de afspraken die met de desbetreffende ouder gemaakt zijn op: welke voeding eerst,

    datum op de fles? etc.
            Afgekolfde moedermelk altijd in de koelkast bewaren (niet in de koelkastdeur!). Bevroren

              moedermelk wordt in de koekast ontdooid, niet tijdig ontdooide melk kan onder stromend water
     van ca. 20 C ontdooid worden.

             Verwarm moedermelk in een pannetje met warm water onder voortdurende beweging en zorg
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           dat de temperatuur niet te hoog wordt (check eventueel met je pols).
    Gooi restjes meteen weg.

      Wij wassen gebruikte flessen zorgvuldig af.

 3) Allergieën

                Allergieën van kinderen worden schriftelijk vastgelegd en er komt een briefje op de deur van de
              keukenkast als geheugensteun. Wij zorgen ervoor dat eventuele invallers op de hoogte zijn. Wij

       maken afspraken hierover met traktaties van derden.

  4) Toedienen medicijnen

               In principe geven wij geen pijnstiller aan kinderen (z. ook algemene voorwaarden / info voor
             ouders). Onder bepaalde omstandigheden kan een uitzondering gemaakt worden. In dat geval

        wordt alles schriftelijk vastgelegd in een 'overeenkomst gebruik geneesmiddelen'.   Het formulier
       zit in de map 'ziekte' in de administratiekast.
                Wij bewaren medicijnen op de bovenplank in de keuken zodat kinderen er niet bij kunnen (tenzij
                 het medicijn in de koelkast moet worden bewaard) en zetten de naam van het kind op de

verpakking.
                 Wij hangen een briefje op in de keuken zodat wij niet vergeten om de medicijnen te geven!

    5) Omgaan met (ernstige) incidenten

             Ondanks alle inspanningen om de kinderen (en de beroepskrachten) voor schade te behoeden
              kan er toch een keer iets onvoorziens gebeuren. Bijvoorbeeld een harde val, een allergische

               reactie of een infectieziekte die zich snel verspreid. In dat soort gevallen moeten de aanwezige
            beroepskrachten eventueel (snel) actie ondernemen om de gevolgen van het incident te

beperken.

               Alle beroepskrachten van De Stampertjes zijn in het bezit van een geldig EHBO certificaat en
              kunnen adequaat hulp verlenen, maar weten ook in welke gevallen direct 112 gebeld moet
 worden.

             In niet urgente gevallen (bijvoorbeeld een kinderziekte) wordt eerst de infectieziekte-gids van de
                GGD of de 'Kiddy-app' geraadpleegd. Bij twijfel nemen wij contact op met de GGD om te

overleggen.

              Ongelukken worden altijd vastgelegd in onze registratiemap en in het logboek zodat voor het
         team en de ouders inzichtelijk is wat er is gebeurt.

                In geval van brand is er een ontruimingsplan naast de ingangsdeur. De agenda met de namen
           van alle aanwezige kinderen ligt ernaast + de contactgegevens van alle ouders.

     4 Omgang met kleine risico's
                Onze missie 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
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            dergelijks kan gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan:

          • Het heeft een positieve invloed op de motorische vaardigheden

        • Het vergroot zelf vertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen

           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 al s

     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 vaardig heden, 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]

     • Het vergroot sociale vaardigheden

              Daarom aanvaarden wij 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 te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan
 ontstaan.

              Om gezondheids- en veiligheidsrisico’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 va n de handen na toiletbezoek of het houden van
                 een elleboog voor de mond tijdens niezen of hoesten. Ook leren de jonge kinderen dat ze niet
             met de afvalemmer mogen spelen, maar wel zelf hun luier weg mogen gooien.

            Hieronder een aantal van de belangrijkste afspraken die zijn gemaakt met de kinderen.  Deze
           afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand

             aan en tijdens een activiteit of spel of voorafgaand aan naar buiten gaan.

    Afspraken / aanwijzingen omtrent hygiëne:

         – 'Na het plassen moet je …. ('handen wassen!') '

     – 'In je elleboog (hoesten, niezen…)!'

               – Zorgvuldig en lang de handen onder stromend water wassen (dit moet altijd begeleid worden
      door een volwassene, z. instructie handen wassen)
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           – Pak een stuk wc papier om je neus af te vegen.

               – Als je klaar bent met poepen roep je ons zodat wij jouw billen kunnen vegen.

    – Kinderen moeten zittend plassen.

           – Het stuk fruit dat je als eerste aanraakt moet je pakken.

     Afspraken / aanwijzingen omtrent veiligheid buiten:

                   – De kinderen mogen op de fiets op halve hoogte van de afrit van het grote plein naar beneden
    rollen, vanaf de eerste boom

              – De kinderen mogen met fietsjes niet opzettelijk op andere kinderen of tegen voorwerpen
botsen.

                 – De kinderen moeten de trap van de glijbaan gebruiken om naar boven te komen, niet de
 glijbaan zelf.

      – Niet met stokken/takjes zwaaien en slaan

        – Niet water uit plassen drinken / sneeuw eten

          – Geen besjes, bladeren of gevonden voorwerpen in de mond nemen

     – Niet over de omheining klimmen

     Afspraken / aanwijzingen omtrent veiligheid binnen

       – Niet op tafels en hoge stoelen klimmen

      – Geen speelgoed gooien of stuk maken

     – Andere kinderen geen pijn doen

       – Opruimen waar je niet meer mee speelt

    5 Risico - inventarisatie
             In januari 2017 hebben we de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Aan de

               hand van deze inventarisatie hebben we de risico’s op onze locatie in kaart gebracht. In
             december 2018 hebben wij deze inventarisatie nogmaals doorgenomen om deze aan te kunnen

               passen aan onze nieuwe situatie van januari 2018. Vanaf die maand is er namelijk een
             'speelzolder' bijgekomen die omwille van veilig gebruik om specifieke afspraken vraagt. Deze en

        andere grote risico’s zijn reeds beschreven in hoofdstuk 3.

  6 Vierogenprincipe
                 Op de dagopvang (0 - 4 jaar) is het wettelijk verplicht het vierogen-principe toe te passen. Dit

             vormt een belangrijk onderdeel van het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag.
              Vanuit de wet wordt geëist dat de opvang zodanig wordt georganiseerd dat een pedagogisch

           medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene de
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                een andere volwassene. Doel van dit principe is dat het risico op misbruik van kinderen wordt
              beperkt, en wel door te voorkomen dat volwassenen zich binnen een kinderdagverblijf of een

           peuterspeelzaal gedurende langere tijd ongehoord of ongezien kunnen terugtrekken met een
 kind.

            De dagopvang op onze locatie is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker,
            pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene zijn of haar

              werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door
   een andere volwassene.

         De Stampertjes past dit principe op de volgende manier toe:

        Situatie A: een beroepskracht werkt alleen op de groep

                Anne of Olaf kijken en luisteren op willekeurige momenten mee via de ip-cam app op hun
smartphone.

          Situatie B: er werken twee of meer volwassene op de groep

            Vanaf het moment dat 's ochtends de toegestane beroepskracht-kind ratio (BKR) wordt
               overschreden tot het moment dat weer aan de BKR voldaan wordt staan er continue minimaal

              twee volwassene op de groep en hoeft dus niet van buitenaf meegeluisterd of meegekeken
                   worden. Dat zal in de regel tussen 9 uur en 17:30 uur het geval zijn. De precieze tijden worden

              d.m.v. registratie van haal- en brengtijden van individuele kinderen in de agenda vastgesteld en
          zullen op basis daarvan vastgelegd en ook steeds weer aangepast worden.

        De actuele werktijden staan steeds op het rooster vermeld.

  7 Achterwachtregeling
           Wanneer één van de volgende situaties zich voordoet, is achterwacht noodzakelijk:

                  A) Er is één pedagogisch medewerker op de locatie , er wordt voldaan aan de BKR > Een
              medewerker is op afroep beschikbaar en binnen 15 minuten op de locatie aanwezig. De

      volgende personen zijn hiervoor in principe bereikbaar:

              Anne, Olaf, Manuela, Merel. Hun telefoonnummers staan in de kaft van de agenda vermeld.

                  B) Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt niet aan de BKR voldaan > Een
      tweede volwassene is op de locatie aanwezig.

               De Stampertjes is dagelijks minder dan 10 uur geopend, daarom mag nooit van de BKR
                afgeweken worden. De wet schrijft voor dat wij moeten vastleggen op welke tijden wij niet, of

          juist wel, af zullen wijken van de BKR. Hieronder ons schema:

er wordt van de BKR afgeweken van: er wordt niet van de BKR afgeweken van:
maandag -    8:30 – 17:30 uur
dinsdag -    8:30 – 17:30 uur
woensdag -    8:30 – 15:00 uur
donderdag -    8:30 – 17:30 uur
vrijdag -    8:30 – 17:30 uur

   8 EHBO regeling
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                  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. Op onze locatie hebben alle
               medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder – EHBO. Elk jaar gaat het team

  naar een herhalingscursus.

          Olaf Larsen , Oranje Kruis certificaat, geldig tot 1 april 2020

          Anne Levine , Oranje Kruis certificaat, geldig tot 1 april 2020

        Manuela Winter, Oranje Kruis certificaat, geldig tot september 2020

        Merel Miedema, Oranje Kruis certificaat, geldig tot september 2020

   9 Updaten van risico's
             Door de kleinschaligheid van De Stampertjes en de bijna dagelijkse aanwezigheid van de

               eigenaren zijn de communicatielijnen in het team heel kort. Daardoor kan het team heel snel
             inspelen op nieuw inzichten en situaties op o.a. het gebied van veiligheids- en

            gezondheidsrisico's. Er wordt continue op de werkvloer met elkaar hierover gecommuniceerd en
       eventuele acties kunnen snel afgesproken en uitgevoerd worden.

                Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere
              en gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we de genomen maatregelen. Dit kan bij

              dringende zaken op de werkvloer, bij minder urgente zaken kan dit ook tijdens een
   teambespreking aangekaart worden.

              Op het actie- en evaluatieformulier (bijlage 'actieformulier risico's') houden wij bij welke actie met
                welk doel en door wie wordt uitgevoerd. 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:

   aanschaffen van een CO2-meter

             – dit meetinstrument heeft ons goed inzicht gegeven in de luchtkwaliteit van De Stampertjes.

                Door door de dag heen steeds een blik op de meetwaardes te werpen kan onmiddellijk actie
              ondernomen worden door vaker te luchten of meer te ventileren. Het effect is direct zichtbaar.

       10 Communicatie en afstemming intern en extern
              We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids - en

           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 zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids - en
           gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra instructies. Een nieuwe medewerker dient

              o.a. ook dit beleidsplan door te lezen. Dat is ook onderdeel van onze 'Inwerkchecklijst personeel'
            (z. bijlage) zodat dit niet over het hoofd gezien kan worden.

             Tijdens team-overleggen, maar ook tussendoor op de werkvloer is het bespreken van mogelijke
             veiligheids - en gezondheidsrisico’s een vaste item. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te
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            gezondheidsrisico's. Er wordt continue op de werkvloer met elkaar hierover gecommuniceerd en
       eventuele acties kunnen snel afgesproken en uitgevoerd worden.

                Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere
              en gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we de genomen maatregelen. Dit kan bij

              dringende zaken op de werkvloer, bij minder urgente zaken kan dit ook tijdens een
   teambespreking aangekaart worden.

              Op het actie- en evaluatieformulier (bijlage 'actieformulier risico's') houden wij bij welke actie met
                welk doel en door wie wordt uitgevoerd. 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:

   aanschaffen van een CO2-meter

             – dit meetinstrument heeft ons goed inzicht gegeven in de luchtkwaliteit van De Stampertjes.

                Door door de dag heen steeds een blik op de meetwaardes te werpen kan onmiddellijk actie
              ondernomen worden door vaker te luchten of meer te ventileren. Het effect is direct zichtbaar.

       10 Communicatie en afstemming intern en extern
              We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids - en

           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 zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids - en
           gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra instructies. Een nieuwe medewerker dient

              o.a. ook dit beleidsplan door te lezen. Dat is ook onderdeel van onze 'Inwerkchecklijst personeel'
            (z. bijlage) zodat dit niet over het hoofd gezien kan worden.

             Tijdens team-overleggen, maar ook tussendoor op de werkvloer is het bespreken van mogelijke
             veiligheids - en gezondheidsrisico’s een vaste item. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te

              maken en direct bij te stellen. Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van



   feedback aan elkaar.

           Ouders worden via email op de hoogte gehouden van beleidsveranderingen of aandachtspunten.
               Ook ouders spelen een belangrijke rol in het managen van risico's, denk bijvoorbeeld aan het

            zorgen voor geschikte winterkleding voor hun kind om bij lage buitentemperaturen verantwoord
               buiten te kunnen spelen of ervoor zorgen dat geen onveilig speelmateriaal van thuis mee naar

    de De Stampertjes wordt meegenomen.

De nieuwste versie van het 'beleidsplan veiligheid en gezondheid' is te vinden op onze website 
onder het tabblad 'informatie'.  Voor het personeel zit er ook een geprint exemplaar in een map.
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