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1. Inleiding
1.1 Introductie
Voor u ligt het Veiligheid & Gezondheidsbeleid van peuterspeelzaal Overwhere.
De aanleiding hiervoor is de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang.
Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken.
De leidinggevende van het primaire proces is eindverantwoordelijk voor het Veiligheid&
Gezondheidsbeleid. Een beleid komt in de praktijk goed tot zijn recht als alle medewerkers
zich betrokken voelen en het beleid uitdragen.
Daarom zal er tijdens het tweejaarlijks overleg met het team een bepaald thema, of een
onderdeel van een thema over veiligheid of gezondheid op de agenda staan.
Op deze manier blijven we scherp op onze werkwijzen en kunnen we bij veranderingen in de
omgeving of de situatie direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangepast.
Te denken valt bijvoorbeeld aan verbouwingen of veranderingen in de inrichting.
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 doorzettingsvermogen als ze geconfronteerd worden
met uitdagingen.
Het leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale
gezondheid van kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
Kinderen staan sterker in hun schoenen en kunnen beter conflicten
oplossen en emoties herkennen van speelmaatjes.
Bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, klimmen, rollen, hangen
en glijden, zijn niet alleen leuk voor kinderen, maar ook van essentieel belang voor hun
motorische vaardigheden, balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn.
Kinderen die dat niet doen zijn vaker onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen
lichaam, hebben een slechte balans en bewegingsangst.
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2. Missie, visie en doel
Het bieden van gezonde en veilige kinderopvang wordt mede bepaald door het
gebouw en het gedrag van medewerkers, kinderen en ouders. Door gebruik te maken
van gebouwen die qua gezondheid en veiligheid voldoen aan de voorgeschreven
richtlijnen en door op het gebied van o.m. lichamelijke verzorging, schoonmaak en
(voedsel)hygiëne te werken volgens de richtlijnen van het RIVM streven we een
optimaal veilige en gezonde leef- en speelomgeving voor de kinderen na.
2.1 Onze missie:
Kinderen opvangen 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.
2.2 Onze visie:
We staan voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie en van waaruit 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 zijn daarvan belangrijke onderdelen. Een veilige en gezonde leef en
speelomgeving vormt de basis hiervan.
2.3 Ons doel:
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren
ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waarvoor alle medewerkers zich
verantwoordelijk voelen. Belangrijke aandachtspunten binnen het beleid zijn:
1) het zich bewust zijn van mogelijke risico’s
2) het voeren van goed beleid t.a.v. grote risico’s
3) gesprekken met elkaar en externe betrokkenen t.a.v. veiligheid en gezondheid
Dit met als doel, een veilige en gezonde omgeving te waarborgen waar kinderen
onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal ontwikkelen.
Als eerste gaan we ons richten op de bewustwording van aanwezige risico’s en het
kunnen inschatten van de ernst ervan. Vervolgens buigen we ons over ieders
persoonlijke verantwoordelijkheid met de daarbij passende manier van handelen.
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3.Grote risico's
We hebben ten aanzien van veiligheid en gezondheid aandacht voor grote en kleine
risico’s. In dit hoofdstuk beschrijven we voor onze locatie de belangrijkste grote
risico’s op incidenten, gezondheidsproblemen of ernstige ongevallen.
We hebben de risico’s onderverdeeld in drie categorieën:
fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid.
Per categorie hebben we belangrijke risico’s genoemd met de bijbehorende
voorzorgsmaatregelen om deze tot een minimum te beperken.
Bij de bouw, is voor zover als mogelijk, met de inrichting rekening gehouden met het gebruik
door jonge kinderen.
3.1 Fysieke grote risico’s en maatregelen algemeen
Het doel van het beleid is om grote risico’s te benoemen en aan te geven welke maatregelen
we hebben genomen om incidenten te beperken of te voorkomen. Hieronder hebben we
voor ons de belangrijkste grote risico’s beschreven. Tevens hebben we erbij beschreven, wat
wij er aan doen om dit risico te voorkomen en hoe wij handelen als zich onverhoopt een
ongeval of ongewenste situatie voordoet.
1) Kind komt met vingers tussen de deur
Alle deuren die een risico vormen zijn beveiligd middels veiligheidstrips, dit geldt voor beide
kanten van de deuren in ruimtes waar kinderen komen. Deze worden ieder kwartaal
gecontroleerd op beschadigingen en werking. Indien nodig worden deze vervangen.
2) Kind komt in aanraking met elektriciteit
De stopcontacten zijn niet binnen handbereik van de kinderen. Alle stopcontacten zijn
geaard en zijn kind veilig. Daarnaast voorkomen wij zoveel mogelijk de aanwezigheid van
losse snoeren en maken wij gebruik van kabelgoten. Elektrische apparaten worden indien
deze niet door de kinderen bediend of gebruikt mogen worden, buiten handbereik geplaatst.
Zie ook “leren omgaan met risico’s”.
3) Struikelen en uitglijden
Om te voorkomen dat kinderen, medewerkers of ouders struikelen of uitglijden zorgen we
ervoor dat er een open speelruimte is gecreëerd waarbij vaste meubels niet in het looppad
of centraal in de speelruimte worden geplaatst. We maken op de groep wel gebruik van
speelkleden, deze worden zo neergelegd dat er geen sprake kan zijn van hinder in het
looppad. Natte plekken op de vloer worden direct drooggemaakt en speelgoed dat niet
gebruikt wordt moet worden opgeruimd. Zie ook “leren omgaan met risico’s”.
4) Bezeren aan oneffenheden in muren en meubilair
Wij blijven de peuterspeelzaal controleren op oneffenheden in muren, zoals uitstekende
spijkers en schroeven. Oneffenheden die het risico vormen dat kinderen zich hieraan
bezeren, worden direct verwijderd. Ook wordt het meubilair gecontroleerd op scherpe
hoeken, randen of beschadigingen die een risico vormen. Is dit het geval dan wordt er
direct actie ondernomen om dit te verhelpen of het meubilair wordt verwijderd. Het
meubilair dient degelijk en veilig te zijn.
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5) Kind valt door glazen ruit
Dit is bij ons uitgesloten. Alle ramen zijn kindveilig.
6) Kind bezeert zich aan speelgoed
Het speelgoed is afgestemd op de juiste leeftijdsgroep en dient veilig te zijn. Kapot
speelgoed dat een risico vormt waarbij kinderen zich kunnen bezeren of kleine onderdelen
kunnen inslikken (afhankelijk van de leeftijd) worden verwijderd of gerepareerd.
7) Kind komt in aanraking met chemische middelen of medicijnen
Schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen, medicijnen of andere chemische (gevaarlijke)
producten worden buiten het bereik van kinderen opgeborgen. Ook hebben wij de afspraak
gemaakt dat de tassen van de medewerkers buiten het bereik van kinderen worden
opgeborgen (in het kantoortje in de lockers). Ouders worden bij de intake hierop
geattendeerd. In de huisregels van de speelzaal staat ook vernoemd dat ouders hun tassen
niet zonder toezicht op de groep mogen zetten. Ruimtes waar kinderen geen toegang toe
hebben, zoals: het kantoortje, opbergruimte, schoonmaakkast, zijn indien mogelijk
afgesloten. Zie ook “leren omgaan met risico’s”. Alle pedagogisch medewerkers beschikken
over een EHBO diploma, zij weten hoe te handelen, wanneer bovenstaande situatie
voordoet. Er hangt in het kantoortje een gif wijzer waar de pedagogische medewerkster de
betreffende informatie kan lezen hoe te behandelen.
8) Kind wordt vermist
Het grootste risico dat een kind vermist wordt is tijdens breng- en haalmomenten. We
zorgen ervoor dat kinderen altijd onder toezicht buiten zijn, de deuren en hekken van de
buitenruimte zijn ook gesloten. Ook zijn er afspraken gemaakt met de ouders of verzorgers
wie de kinderen ophalen. Zonder nadrukkelijke toestemming van de ouders wordt een kind
nooit aan een ander persoon (dan is afgesproken) meegegeven. Kennen wij de persoon niet
die het kind op komt halen, dan gaan we direct informatie inwinnen en toestemming aan de
ouders vragen. Daarnaast zorgen we ervoor dat er conform de wettelijke eis voldoende
pedagogisch medewerkers aanwezig zijn die toezicht houden. Zij weten altijd welke en
hoeveel kinderen er in de groep aanwezig zijn.
9) Een kind verbrandt zichzelf
Hete dranken worden niet in het directe bijzijn van kinderen genuttigd of geplaatst. We
plaatsen hete dranken altijd op een zo veilig mogelijke plek die niet binnen handbereik van
de kinderen is.
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3.2 Grote risico’s en maatregelen per ruimte
Entree:
hieronder beschrijven wij de veiligheidsrisico’s en maatregelen die wij hebben genomen met
betrekking tot de ingang/entree van de peuterspeelzaal.
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Afspraak: Binnen niet gooien met voorwerpen.
Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of leidster
De pedagogisch medewerker zet haar tas altijd in het kantoortje, hier kunnen
kinderen niet komen.
Afspraak: Ouders mogen hun tas niet op de grond neerzetten of rond laten slingeren.
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
Berg kleine voorwerpen op in een afgesloten bakje.
Afspraak: Voordat kinderen op de grond gaan spelen, zelf even over de grond kruipen
en kijken of er geen kleine voorwerpen liggen.

Opberg- / schoonmaakruimte
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot opberg- en schoonmaakruimten in
de peuterspeelzaal.
Kinderen hebben geen toegang tot opbergruimten en schoonmaakruimten. Deze zijn
afgesloten om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met onder andere
chemische stoffen.

Keuken/kantoortje
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de keuken en kantoortje van de
peuterspeelzaal.
Alle medewerkers beschikken over een kinder EHBO diploma en 2 pedagogische
medewerkster bezitten een BHV diploma, hierdoor weten pedagogisch medewerkers hoe te
handelen bij verbranding.
Kind krijgt hete thee over zich heen
Hete dranken worden niet in het directe bijzijn van kinderen genuttigd of geplaatst.
We plaatsen hete dranken altijd op een zo veilig mogelijke plek die niet binnen
handbereik van de kinderen is.
Geen thee drinken als kinderen op schoot zitten.
Geen tafelkleden gebruiken.
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Groepsruimte
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de groepsruimte.
Kind eet sigaretten of medicijnen uit tas van een ouder of leidster
De pedagogisch medewerker zet haar tas altijd in het kantoortje, hier kunnen
kinderen niet komen.
Afspraak: Ouders mogen hun tas niet op de grond neerzetten of rond laten slingeren.
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Lampen zijn afgeschermd. Afspraak: Binnen niet gooien met voorwerpen.
Kind valt uit de (kinder)stoel
Afspraak: De beweeglijke kinderen in de buurt / naast de leidster plaatsen
Kast valt om en kind komt onder de kast terecht
Plaats de zwaarste dingen onderin de kast.
Indien nodig kast verankeren aan de muur. Afspraak: niet in de kast klimmen,
vragen als je iets van de bovenste plank wilt hebben.
Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond
Controleer speelgoed en verwijder speelgoed dat stuk is.
Speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm mogen niet op de groepen waarbij alle
kinderen jonger dan 3 zijn.
Het speelgoed met kleine onderdelen opbergen in afgesloten bakjes.
Laat kinderen hun speelgoed na gebruik goed opruimen.
Kind krijgt koordje om de nek
Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 cm.
Stiksel van speelgoedbeest controleren of deze niet los laat.
Thee van de leidster komt over een kind heen
Hete dranken worden niet in het directe bijzijn van kinderen genuttigd of geplaatst.
We plaatsen hete dranken altijd op een zo veilig mogelijke plek die niet binnen
handbereik van de kinderen is.
Geen thee drinken als kinderen op schoot zitten. Geen tafelkleden gebruiken.
Kind stikt in stukje fruit
Snijden van fruit en groente in de lengte, zodat dit minder snel vast kan komen te
zitten in de keel.
Kinderen rustig laten eten,
Kinderen laten zitten als ze eten.
Kinderen eten altijd onder toezicht van medewerker(s).
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Buitenruimte
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de buiten- / speelruimte van de
peuterspeelzaal.
Kind wordt door een fietsend kind omver gereden
Buiten fietsen waar ruimte is.
Voldoende vrije ruimte creëren voor fietsende kinderen.
Kind blijft met koordje van capuchon hangen
Kieren waarin kleding kan haken, dicht maken.
Het hek blijft openstaan en een kind loopt de straat op
Afspraak: Ouders en medewerkers maken de poort altijd dicht.
Er zit een zelfsluitend hek zodat deze altijd dichtvalt.
Kind verbrandt zich in de zon
Petje en T-shirt laten dragen wanneer de zon fel is.
Kinderen in de zandbak onder een parasol plaatsen, afdak of binnen laten spelen.
Kinderen goed insmeren met factor 50 als ze buiten in de zon spelen.
Bij temperaturen rond de 30° Celsius, spelen wij tussen 12.00 uur en 15.00 uur niet
buiten in de zon.
Afspraak: kinderen regelmatig bijsmeren op een dag.
Kind loopt gevaar door onveilige situaties buiten
Wij controleren wekelijks de fietsjes, etc. zodat er niets kapot is. Kapot buiten
speelgoed wordt of gerepareerd of weg gegooid.
Niemand kan verder het terrein buiten haal- en brengtijden opkomen, dus gevaar van
onbekende personen, glasscherven, sigaretten peuken is zo goed als uitgesloten.
Voordat er buiten gespeeld wordt wordt er eerst even door een pedagogische
medewerkster een buiten rondje gelopen om eventueel afval of ontlasting van dieren
te verwijderen.
Hygiëne zandbak; De zandbak wordt elke dag afgeschermd met een net zodat katten
of ander ongedierte geen toegang hebben in de zandbak. Bladeren en vuil wat erin
gewaaid is wordt voor het buitenspelen weggehaald uit de zandbak.
Speeltoestellen buiten: Elke jaar worden de speeltoestellen buiten gecontroleerd op
onveilige situaties. Rondom de speeltoestellen zijn rubberen tegels aangebracht
mocht een kind vallen.
De speelplaats is afgeschermd met een hek zodat de kinderen veilig kunnen spelen
en dat andere geen toegang hebben tot de speelplaats.
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Sanitaire voorziening kinderen
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de sanitaire voorzieningen voor
kinderen .
Kind draait zich van aankleedtafel af
We gebruiken altijd het aankleedkussen
Afspraak: Altijd bij het kind blijven en lichamelijk contact houden.
Afspraak: Vooraf alle benodigdheden klaar leggen.
Kind valt van het trapje van de aankleedtafel
Afspraak: kind begeleiden bij het naar boven en beneden klimmen.
Kind klautert zonder toezicht op de aankleedtafel
Trap altijd inschuiven
Afspraak: toezicht houden als kinderen alleen naar de verschoonruimte gaan.
Afspraak: kind mag niet alleen de trap op klimmen.
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
Kleine voorwerpen verwijderen.
Afspraak: regelmatig controleren op kleine voorwerpen.
Afspraak: Controleren of het schuimrubber van bepaalde kinderartikelen zoals
aankleedkussens bereikbaar is voor kinderen.
Sanitaire voorziening volwassenen
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de sanitaire voorzieningen voor
volwassenen.
Om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met (chemische) middelen of
zoek raken hebben de kinderen geen toegang tot de sanitaire voorzieningen voor
volwassenen.
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3.3 Brandveiligheid
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de brandveiligheid van de
peuterspeelzaal.
Uiteraard doen wij er alles aan om een brand te voorkomen. Zo maken wij geen
gebruik van onder andere kaarsen of snel ontbrandbare materialen
Decoratiemateriaal of knutsels van kinderen zijn zoveel mogelijk aan de zijkanten
(muren) van het verblijf bevestigd of geïmpregneerd / brandvertragend gemaakt
Alle aanwezige brandblusmiddelen en installaties worden conform de wettelijk eis
periodiek gecontroleerd en gekeurd
Minimaal 1 maal per jaar organiseren wij een ontruimingsoefening zodat
medewerkers en kinderen weten wat zij moeten doen bij een (indicatie) van brand
Op de locatie is er altijd een medewerker aanwezig die in het bezit is van een geldig
Kinder-EHBO en BHV certificaat
Gangpaden en nooduitgangen zijn altijd goed door gangbaar. Eventuele obstakels
worden direct verwijderd

3.4 Sociale veiligheid
Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als
grote risico’s:
Grensoverschrijdend gedrag.
Genomen maatregelen zijn: Protocol gedragscode, vier-ogen-principe en het
bespreekbaar maken tijdens teamoverleggen. Zie ook hoofdstuk zes.
Kindermishandeling.
Genomen maatregelen zijn: Protocol vermoeden van kindermishandeling.
Vermissing.
Genomen maatregelen zijn: afspraken hoe te handelen zijn opgenomen in de
huis/gedragsregels. Bijvoorbeeld afgesloten buitenruimtes, deuren voorzien
draaiknoppen.
De afspraken over sociale veiligheid worden regelmatig besproken in een
teamoverleg en bij nieuwe collegae.
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3.3 Gezondheid
Gezondheidsbeleid
Inleiding
Het gezondheidsbeleid draagt bij aan het bewerkstelligen van een gezond leefmilieu voor
kinderen, ouders en de medewerkers binnen de peuterspeelzaal. Door het volgen van de
richtlijnen van dit beleid en de maatregelen die we hebben genomen en omschreven,
worden (grote) gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk beperkt en uitgesloten. Naast het
gezondheidsbeleid is het veiligheidsbeleid van kracht.
Het voorkomen van (de verspreiding van) ziektekiemen
Het verspreiden van ziektekiemen gaat razendsnel. Als er één kind ziek is, volgen er al snel
meer. En ook medewerkers en ouders zijn niet ongevoelig voor deze ziektekiemen. We doen
er dan ook alles aan om ons verblijf zo schoon en hygiënisch mogelijk te houden. Wij hebben
hiervoor de volgende maatregelen genomen.
Handhygiëne: We doen ontzettend veel met onze handen. We vegen vieze billen af, spelen
ermee in de zandbak, raken speelgoed aan, vegen even langs onze neus en eten vervolgens
een boterham, koekje of een stuk fruit. Een goede handhygiëne is dan ook ontzettend
belangrijk. We zorgen ervoor dat we geen ringen aan hebben. Tevens zorgen we ervoor dat
kinderen en pedagogisch medewerkers hun handen wassen met zeep en water. In de
verschoonruimte en op de wc van de medewerkers, hangt desinfecterende zeep, deze wordt
gebruikt na het verschonen, een toiletgebruik of het in aanraking komen met bloed,
lichaamsvocht, etc.
We wassen onze handen met zeep en water:
Na het (helpen bij) toiletgebruik
Na het buitenspelen
Voor het (helpen bij) eten
Voor en na het aanbrengen van zalf
Na het verschonen van een kind
Na het verzorgen van wondjes
Na het in contact komen met lichaamsvocht zoals snot, wondvocht of bloed
Na contact met vuile was, afval of de afvalcontainer
Bij zichtbaar vieze handen
Bij verkoudheid (niezen, hoesten of snot)
Bij het handen wassen gebruiken we vloeibare zeep en wrijven onze handen minimaal 10
seconden goed over elkaar. Ook leren we kinderen hoe zij moeten zorgen voor een goede
handhygiëne.
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Zieke kinderen
Wij zijn van mening dat als kinderen ziek zijn, ze het beste thuis kunnen blijven. Thuis krijgen
ze de zorg en aandacht die ze op dat moment nodig hebben en die de pedagogisch
medewerker op de peuterspeelzaal niet kan bieden.
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, verzoeken wij u voor 9.00 uur dit
telefonisch door te geven aan de pedagogisch medewerker. Bij twijfel kunnen we dan samen
met u bekijken of het verstandig is om uw kind te laten komen.
In geval van kinderziektes houden wij ons aan de richtlijnen van de GGD. De GGD-richtlijnen,
met daarin informatie over ziektes.
Schone speel- en leefomgeving
Gezondheid begint bij een schone speel- en leefomgeving. Kinderen horen op te groeien in
een veilige en gezonde omgeving. Hierbij is het een eerste vereiste dat de binnen- en
buitenruimte van de peuterspeelzaal schoon en hygiënisch is. De medewerkers en
leidinggevende zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoonmaakbeleid.
We waarborgen een consequente schoonmaak, door het schoonmaakschema te
hanteren
Zichtbaar verontreinigde ruimtes worden direct schoongemaakt
Sanitaire ruimtes worden 2 x per dag schoongemaakt
Meubilair is zo gemaakt dat het makkelijk schoon te houden is
De vloer en het meubilair dat dagelijks gebruikt wordt moet dagelijks schoongemaakt
worden
Hoger gelegen oppervlakken moeten wekelijks gereinigd worden
Verticale oppervlakken worden maandelijks gereinigd
Knutselwerk en dergelijke worden na een maand verwijderd als ze niet gereinigd
kunnen worden, of we verwijderen het als ze al eerder zichtbaar stoffig zijn
Speelgoed wordt wekelijks gereinigd of indien nodig eerder
Speelgoed dat door zieke of verkouden kinderen is gebruikt wordt direct gereinigd
In de bijlage is het schoonmaakschema wat wij op de peuterspeelzaal opgenomen.
(Pagina 23)
Textiel
Washandjes, handdoeken, en vaatdoeken worden na gebruik dagelijks gewassen.
Allergieën
Ouders worden verzocht om eventuele allergieën te melden. Uiteraard houden wij ook
rekening met bv. een voedselallergie. Als een kind een allergische reactie vertoont
overleggen wij met de ouder hoe te handelen.
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Een gezond binnenklimaat
Het binnenmilieu is de leefomgeving binnen in een gebouw. Voor een gezond binnenmilieu
zijn de volgende factoren van belang: luchtverversing, temperatuur en vochtbalans en de
kwaliteit van de (binnen)lucht. Op de peuterspeelzaal hebben wij een ventilatiesysteem in
alle ruimtes (behalve de opbergruimtes). Dit systeem voldoet aan alle nieuwe eisen.
Tevens worden onderstaande maatregelen in acht genomen om de luchtkwaliteit goed op
peil te houden:
Er wordt voldoende geventileerd. Ventilatie is het proces waarbij ‘verse” lucht buiten
naar binnen wordt toegevoerd en gebruikte lucht van binnen naar buiten wordt
afgevoerd. Vooral bij infectieziekten die via in de lucht zwevende kleine druppeltjes
worden overgedragen is een goede ventilatie belangrijk om verspreiding van de
ziekte tegen te gaan. Daarnaast is ventilatie ook belangrijk voor het afvoeren van
hinderlijke geuren en anderszins schadelijke stoffen.
We proberen ervoor te zorgen dat er binnen altijd een aangename temperatuur is
van minimaal 18 graden
Wanneer er iets mis is met verwarming of de ventilatie wordt dit direct gemeld bij de
leidinggevende. Deze neemt direct maatregelen om eventuele problemen te
verhelpen
De filters in het ventilatiesysteem worden regelmatig door de gemeente vervangen
Bij zomerse warme dagen zijn de volgende maatregelen van toepassing: Zonneschermen bij zonsopgang naar beneden en bij zonsondergang omhoog. - Plan
geen intensieve bewegingsactiviteiten - Ventileer en lucht s’ avonds en s’ nachts het
gebouw - Zorg voor dwars ventilatie als er geventileerd wordt ( het openen van
voorzieningen in tegenover elkaar liggende gevels) - Let wel op de eisen rondom de
brandveiligheid van het gebouw. - Zorg voor schaduw op de buitenspeelplaats - Laat
kinderen en medewerkers extra drinken en wacht niet tot dorstgevoel - Laat de
kinderen buiten blijven als het daar koeler is dan binnen ( maar voorkom blootstelling
aan direct zonlicht tussen 12:00 en 15:00 uur)
Frisse lucht
Naast een goede ventilatie nemen we ook extra maatregelen om de lucht schoon en fris te
houden voor de kinderen.
We gebruiken geen spuitbussen (verf, haarlak en luchtverfrissers in de ruimte met
kinderen)
Er wordt alleen lijm op waterbasis gebruikt
We gebruiken geen sterk geurende producten en gebruiken reinigingsmiddelen met
zo weinig mogelijk geur
We zorgen ervoor dat sanitaire ruimten 2x per dag gereinigd worden of indien nodig
vaker
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Een gezond buitenmilieu
Schoonhouden buitenruimte Wanneer kinderen buitenspelen checkt een pedagogisch
medewerker altijd eerst de buitenruimte op de aanwezigheid van ongedierte, brandnetels,
uitwerpselen van dieren, (zwerf)afval en andere zaken die een risico vormen voor de
veiligheid en daarmee ook de gezondheid van kinderen. Is er iets niet in orde dan wordt dit
direct verholpen of er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de
gezondheid van kinderen niet in gevaar komt.
Teken en insectenbeten. Als er een teek op de huid van een kind gevonden wordt, moet
deze zo snel mogelijk verwijderd worden met behulp van een tekenpincet.
Wespen en bijen veroorzaken nare pijnlijke steken. Ze worden aangetrokken door zoete
geuren. De kinderen worden voor het naar buiten gaan gecontroleerd op plakkerige handen
en monden. Wanneer een kind door een bij/wesp gestoken wordt, wordt direct de angel
verwijderd en het gif uitgezogen. Daarna leggen we eventueel een coldpack op het wondje,
ter verkoeling en verzachting van de pijn. Er kan Azaron op de plek gesmeerd worden. Soms
treedt na een wespen – of bijensteek een heftige allergische reactie op (zwelling, ernstige
benauwdheid, verwardheid en/ of bewusteloosheid). We zijn hier alert op en waarschuwen
in dat geval de ouders en in ernstige gevallen ook een arts en/of ambulance.
De zandbak is een bron van bacteriën en ziektekiemen. Het is dan ook belangrijk dat we het
zand zo schoon mogelijk houden. Voor ieder gebruik wordt de zandbak gecontroleerd. Het
zand in de zandbak wordt periodiek elke jaar of indien noodzakelijk eerder vervangen. Zie
ook de actielijst.
Zomerperiode
Als de kinderen in de zomer gaan buitenspelen worden zij minimaal een half uur van te
voren ingesmeerd met een zonnebrandcrème factor 50. Er wordt gezorgd voor voldoende
schaduwplekken en bij hoge temperaturen zorgen we dat de kinderen extra drinken
aangeboden krijgen. Er wordt op gelet dat kinderen niet te lang in de felle zon spelen.
Wanneer blijkt dat kinderen het te warm krijgen, gaan wij naar binnen. Dit alles om de kans
op uitdroging of een zonnesteek te voorkomen.
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Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote
risico’s:
Diarree en braken (als er meer dan een derde deel van een groep in één
week klachten heeft).
Geelzucht (bij één geval).
Huiduitslag (vlekjes bij twee of meer gevallen binnen twee weken in
eenzelfde groep).
Schurft (bij drie gevallen in eenzelfde groep).
Longontsteking of hersenvliesontsteking (bij meerdere gevallen in een kort
tijdsbestek).
In bovenstaande gevallen wordt er binnen één werkdag melding gedaan bij de GGD
(artikel 26, meldingen instellingen).
Regelmatig voorkomende besmettelijke infectieziekten binnen de peuterspeelzaal
zijn:
Waterpokken
Krentenbaard
Hoofdluis
Ontstoken ogen
Om gezondheidsrisico’s te beperken zijn, naast een schone leefomgeving, goede
persoonlijke hygiëne en bewust hygiënisch gedrag, afspraken nodig over zaken
waarbij kinderen een eigen bijdrage kunnen leveren. Hierdoor wordt het risico op
een ziekte verkleind.
Voorbeelden zijn: het wassen van de handen na een toiletbezoek en tijdens het
niezen of hoesten een hand voor de mond houden. Voorafgaand aan een activiteit of
spel worden afspraken regelmatig met de kinderen herhaald en doorgenomen.
Dit gebeurt ook bij een verschoningsmoment of wanneer een kind of medewerker
verkouden is of als er een besmettelijke ziekte heerst.
Het ‘Protocol Veiligheid en Hygiëne’ verwijst naar de site van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Medewerkers handelen volgens de door het
RIVM opgestelde richtlijnen. In het document ‘Hygiënerichtlijn voor
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang’ en in het
document ‘Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en
buitenschoolse opvang’ worden de richtlijnen beschreven. Daarnaast is in het kantoortje
een Gif wijzer.
Voor het geval er zich een besmettelijke infectieziekte voordoet raadplegen de
medewerkers de site van het RIVM. In het document ‘Informatie over ziektebeelden
voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang’ worden per
infectieziekte de benodigde maatregelen genoemd en deze worden door
medewerkers opgevolgd.
Ouders worden in geval van een besmettelijke infectieziekte d.m.v. een
notitiebriefje op het informatiebord geïnformeerd.
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Schone speel- en leefomgeving
Gezondheid begint bij een schone speel- en leefomgeving. Kinderen horen op te groeien in
een veilige en gezonde omgeving. Hierbij is het een eerste vereiste dat de binnen- en
buitenruimte van de peuterspeelzaal schoon en hygiënisch is. De medewerkers en
leidinggevende zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoonmaakbeleid.
We waarborgen een consequente schoonmaak, door het schoonmaakschema te
hanteren
Zichtbaar verontreinigde ruimtes worden direct schoongemaakt
Sanitaire ruimtes worden 2 x per dag schoongemaakt
Meubilair is zo gemaakt dat het makkelijk schoon te houden is
De vloer en het meubilair dat dagelijks gebruikt wordt moet dagelijks schoongemaakt
worden
Hoger gelegen oppervlakken moeten wekelijks gereinigd worden
Verticale oppervlakken worden maandelijks gereinigd
Knutselwerk en dergelijke worden na een maand verwijderd als ze niet gereinigd
kunnen worden, of we verwijderen het als ze al eerder zichtbaar stoffig zijn
Speelgoed wordt wekelijks gereinigd of indien nodig eerder
Speelgoed dat door zieke of verkouden kinderen is gebruikt wordt direct gereinigd
In de bijlage is het schoonmaakschema wat wij op peuterspeelzaal Overwhere hanteren
opgenomen.
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4. Omgaan met kleine risico's
4.1 Kleine risico's
Peuterspeelzaal Overwhere heeft als missie om de kinderen een zo veilig en
gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij willen we ongelukken of ziekte als
gevolg van bijvoorbeeld vuil of ondeugdelijk speelgoed voorkomen zonder te
vervallen in ‘over-bescherming’. Daarom is ons preventief handelen primair gericht
op onaanvaardbare risico’s.
Aan het oplopen van een bult, een schaafwond of iets dergelijks kunnen ook
positieve kanten zitten. Doorzettingszin, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen kunnen
er een positieve impuls door krijgen. In sociaal opzicht kan een ongelukje ook
effectief zijn op bijvoorbeeld het gebied van troost en compassie.
Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen
kunnen hebben voor de kinderen en leren ze hier op een goede manier mee om te
gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich daarom
tijdens spelsituaties en activiteiten aan de afspraken houden. Daarnaast zijn er
afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en gereedschap.
Voorbeelden: het gebruik van een schaar en het rekening houden met anderen
tijdens het rennen. Het doel hiervan is te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik
letsel ontstaat.
Om gezondheidsrisico’s te beperken en kinderen hieraan bij te laten dragen zijn
afspraken nodig. Voorbeelden: het wassen van de handen na toiletbezoek en het
hand voor de mond houden tijdens niezen of hoesten.
Afspraken worden regelmatig met de kinderen herhaald en besproken voorafgaand
aan een activiteit of spel. Ook bij een verschoningsmoment of in periodes dat
kinderen of medewerkers verkouden zijn komen de afspraken bijvoorbeeld aan bod.
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5. Risico-inventarisatie
In het jaar 2017 hebben we op alle locaties de risico-inventarisatie Veiligheid en
Gezondheid uitgevoerd. Aan de hand van deze inventarisaties hebben we de risico’s
op onze locaties in kaart gebracht. De grote risico’s zijn reeds beschreven in
hoofdstuk 3. In de map zijn de uitkomsten van de risico inventarisaties terug te vinden,
evenals de hieruit voortvloeiende actieplannen.
Medio 2018 zullen we de risico’s op een andere wijze in kaart gaan brengen, namelijk een
RI&E op basis van een door onszelf opgestelde lijst en aan de hand van de QuickScans in de
nieuwe Risicomonitor.
Onderstaande thema’s zullen worden behandeld:
Arbo
Veilig ontdekken
Verzorgen
Veilig en gezond gebouw en buitenruimtes
Sociale veiligheid
Elk thema behandelt een aantal onderwerpen, zoals bij het thema verzorgen
bijvoorbeeld het eten en verschonen.
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Thema’s uitgelichte
5.1 Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme
impact hebben op het getroffen kind. Dit thema heeft dan ook onze bijzondere
aandacht. We hebben de volgende maatregelen genomen om samen
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en te weten wat te doen als we merken
dat het toch aan de orde is.
Met medewerkers wordt bedoeld: de pedagogische medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.
Tijdens teamoverleg wordt regelmatig over het onderwerp gesproken.
Daarbij wordt een open sfeer bewerkstelligd waarbij medewerkers elkaar
mogen aanspreken.
In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt
geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan met respect voor ieders normen en
waarden. Zo leren kinderen wat wel en niet gepast is.
Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze direct aangeven
wanneer zij ongewenst gedrag ervaren. We helpen ze mondig te maken op
momenten dat het erop aan komt.
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te
voorkomen:
Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
We hebben een vier-ogenbeleid
Medewerkers kennen het vier-ogenbeleid
Het vier-ogenbeleid wordt goed nageleefd
Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogenbeleid niet
goed wordt nageleefd
Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind zich
naar een ander kind toe misdraagt
Medewerkers weten hoe te handelen wanneer misdraging aan de orde zijn.
Er is een protocol wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling
Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt
vermoed.
5.2 Vier-ogenprincipe
Kinderen worden in een veilige omgeving uitgedaagd om te leren en te ontwikkelen.
Als onderdeel van een veilige omgeving hanteren wij het vier ogen beleid.
Onder de voorwaarde dat de kinderen voldoende ervaringen kunnen opdoen en uitgedaagd
worden om te groeien, zonder dat zij daarin belemmerd worden door te knellende regels.
Voor de pedagogisch medewerker, vrijwilligers en stagiaires geldt dat wij willen dat zij zich in
een veilige omgeving uitgedaagd voelt om te groeien. Veiligheid betekent hier bijvoorbeeld
dat er een open cultuur heerst, waarin medewerkers, stagiaires en vrijwilligers elkaar
aanspreken. De pedagogisch medewerker, stagiaires en vrijwilligers weet dat hun collega
meekijkt en/of luistert, juist om het voor de medewerkers veiliger te maken om hun werk te
doen.
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Uitwerking algemeen:
a. Er wordt gestart en geëindigd met minimaal 2 pedagogisch werkers.
Ten aanzien van transparantie:
a. Er zijn ramen in de deuren, zodat er in de groepsruimte, verschoonruimte en
speelhal mee gekeken kan worden.
b. Worden ramen niet dichtgeplakt met bijvoorbeeld werkjes of aankondigingen.
c. Worden deuren, indien de pedagogische kwaliteit hier niet onder leidt, regelmatig
bewust open gehouden, zodat je elkaar kunt horen.
d. Gaat het erom dat medewerkers( stagiaires, vrijwilligers) bij elkaar kunnen
binnenlopen, kunnen zien en horen.
e. Wordt het inrichtingsbeleid gevolgd. Dit betekent o.a. dat er hoekjes gecreëerd
worden op kindhoogte, waarbij de medewerker( stagiaires, vrijwilligers) de ruimte
wel in zijn geheel kan overzien.
Tijdens uitstapjes:
a. Gaan pedagogisch medewerkers bij voorkeur met 4 volwassenen op pad met een
groep van 16 kinderen. Wordt er gebruik gemaakt van een zgn. life-line, waar de
peuters zich aan vast kunnen houden. De hele jonge peuters worden vervoert in de
bolderkar.
Ten aanzien van een open aanspreekcultuur:
a. Is er de afspraak dat wij elkaar durven aan te spreken.
Ten aanzien van signaleren:
a. Is de pedagogische medewerkster, stagiaires en de vrijwilligers op de hoogte van het
protocol meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling, en gebruiken deze
indien nodig.
5.3 Achterwachtregeling
Bij calamiteiten zal de 2de vaste pedagogische medewerkster de groep overnemen. Op
peuterspeelzaal Overwhere wordt gewerkt met meerdere stagiaires/vrijwilligsters die dan
tijdelijk naast de vaste pedagogische medewerkster op de groep worden ingezet.
De inval pedagogische medewerkster wordt direct gebeld, zij woont nog geen 5 minuten van
de speelzaal vandaan. Mocht de inval pedagogische medewerkster niet te bereiken zijn dan
kan er altijd beroep gedaan worden op leerkrachten van de naastliggende basisschool.
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6. EHBO regeling
Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind als gevolg
van een ongeluk(je) letsel oploopt. Toch is dit niet altijd te voorkomen. Daarnaast
kunnen zich calamiteiten voordoen, waarbij EHBO noodzakelijk is. Alle pedagogische
medewerkers zijn in het bezit van een geldig en geregistreerd certificaat voor
kinder-EHBO. De certificaten zijn behaald bij een opleidingsinstituut passend binnen
de voorgeschreven regels voor kwalificatie voor kinder-EHBO, zoals deze is
vastgelegd in een ministeriële regeling.

Beleidscyclus
6.1 Beleidscyclus
Medio 2018 gaan we in het teamoverleg, vanuit de QuickScan bepaalde aandachtspunten
onder brengen bij de pedagogische medewerksters. Op deze manier wordt elk teamlid
betrokken bij de veiligheids en riscico inventaristie
Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie maken we een actieplan en een
jaarplan. De voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens het
teamoverleg, waardoor alle medewerkers erbij zijn betrokken. Op basis van de
evaluaties kan het Veiligheid & Gezondheidsbeleid bijgesteld worden.
6.2 Plan van aanpak
De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten
aanzien van veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie is er
een aantal actiepunten op de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang
te verbeteren. Het veiligheid en gezondheidsplan wordt besproken met de oudercommissie.
Mochten er nog punten door de oudercommissie aangedragen worden dan kan dit in de
risico inventarisatie meegenomen worden. Er wordt aan de hand van de inventarisatie een
actieplan/plan van aanpak opgesteld om alle openstaande veiligheid en
gezondheidsproblemen op te lossen.
6.3 Hoe worden uitgevoerde maatregelen geëvalueerd?
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een
veiligere en gezondere opvang is geboden, evalueren we deze 1x per jaar.
Dit gebeurt tijdens het teamoverleg. Indien een maatregel of actie tot het gewenste
resultaat heeft geleid wordt deze opgenomen in het veiligheids- en
gezondheidsbeleid.

22.

7. Communicatie en afstemming intern en extern
We vinden het belangrijk dat medewerkers/stagiaires/vrijwilligers zich betrokken voelen bij
het veiligheid en gezondheidsbeleid. Wanneer het veiligheid & gezondheidsbeleid wordt
bijgesteld hebben de medewerkers een actieve taak. Wanneer een nieuwe
medewerker/stagiaire/vrijwilliger op de locatie komt wordt deze ingewerkt.
Aan de nieuwe medewerker/stagiaire/vrijwilliger worden het ontruimingsplan/de
huisregels/het beleid van de peuterspeelzaal uitgedeeld. Het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt tijdens de introductie- en inwerkperiode besproken en
indien nodig volgen eventueel extra instructies en opleiding. Dit gebeurt dusdanig
dat de persoon in staat is om maatregelen te nemen wanneer dit noodzakelijk is.
Tijdens twee overlegsituaties per jaar is het bespreken van mogelijke veiligheids- en
gezondheidsrisico’s een vast agendapunt. Medewerkers/stagiaires/vrijwilligers raken
hierdoor vertrouwd met het geven van onderling feedback. Via een brief en via de
oudercommissie berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en
gezondheid. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke
beantwoord. Wanneer een vraag voor meerdere ouders interessant kan zijn, wordt deze
tevens in een brief behandeld.

8. Ondersteuning en het melden van klachten
Klachtenprocedure peuterspeelzaal Overwhere.
Hoewel we ons uiterste best doen om een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten
aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een
medewerker of ouder een klacht heeft. We staan open voor feedback en bespreken
deze klacht het liefst direct met de medewerker of ouder zelf.
Indien we er met de medewerker of ouder niet uitkomen kan de medewerker of
ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang of in het uiterste geval
met de Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie hierover is te vinden op onze
website: www.peuterspeelzaaloverwhere.nl
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9. Schoonmaakschema

Wat

Frequentie
Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Methode

Extra
opmerkingen

Anders

Klassen/Hal
Vloeren

X

Droog/nat

Stofwissen en dweilen

Speelkleden

X

Stofzuigen

2 x per jaar shampoorellen

Wanden

4 x P/J

Nat schoonmaken

Plafond

4 x P/J

Spinnenweb verwijderen

Deuren

X

Nat schoonmaken

Ramen

4 x P/J

Nat schoonmaken

Verwarming

4 x P/J

Nat schoonmaken

Randen

X

Vensterbank

Nat schoonmaken

X

Nat schoonmaken

Gordijntjes

2 x P/J

Wassen

Telefoon

X

Nat schoonmaken

Afvalbakken

X

Nat schoonmaken

Stoelen

X

Nat schoonmaken

Tafels

X

Nat schoonmaken

Lage kasten

X

Nat schoonmaken

Hoge kasten
Deurmatten

4 x P/J
X

Speelgoed GR
Speelgoed KL

Dagelijks legen

X
X

Nat schoonmaken
stofzuigen

2 x P/J uitkloppen

Nat schoonmaken

Bij verontreiniging: direct
weghalen

Nat schoonmaken

Bij verontreiniging: direct
weghalen

Knuffelbeesten

4 x P/J

Wassen

Bij verontreiniging: direct
weghalen

Verkleedkleren

4 x P/J

Wassen

Bij verontreiniging: direct
weghalen

Wassen

Bij verontreiniging: direct
weghalen

Handdoeken

X
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Schoonmaakschema
Wat

Frequentie
Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Methode

Extra
opmerkingen

Droog/nat

Stofwissen en dweilen

Anders

Keuken
Vloeren

X

Wanden

4 x P/J

Nat schoonmaken

Plafond

4 x P/J

Spinnenweb verwijderen

Deuren

X

Nat schoonmaken

Ramen

4 x P/J

Nat schoonmaken

Verwarming

4 x P/J

Nat schoonmaken

Randen

X

Nat schoonmaken

Vensterbank

X

Nat schoonmaken

Afvalbakken

X

Nat schoonmaken

Kastjes

X

Nat schoonmaken

Handdoeken

X

Wassen

Aanrecht

X

Nat schoonmaken

Koelkast

Dagelijks legen

X

Nat schoonmaken

Magnetron

X

Na gebruik schoonmaken

Keukenmateriaal

X

Na gebruik schoonmaken

Bij verontreiniging: direct
weghalen

Schoonmaakschema
Wat

Frequentie
Dagelijks

Methode

Extra
opmerkingen

Droog/nat

Stofwissen en dweilen

Wekelijks Maandelijks Anders

Sanitair
Vloeren

X

Wanden

4 x P/J

Nat schoonmaken

Plafond

4 x P/J

Spinnenweb verwijderen

Deuren

X

Nat schoonmaken

Ramen

4 x P/J

Nat schoonmaken

Verwarming

4 x P/J

Nat schoonmaken

Randen

X

Afvalbakken

Nat schoonmaken

X

Nat schoonmaken

Dagelijks legen

Toiletten

X

Nat schoonmaken

Na ieder dagdeel

Aankleedtafel

X

Nat Schoonmaken

Bij verontreiniging : direct
weghalen

Nat schoonmaken

Na gebruik

Potjes
Wastafels/kraan

X
X

Nat schoonmaken

Schoonmaakschema
Wat

Frequentie
Dagelijks

Methode

Extra
opmerkingen

Wekelijks Maandelijks Anders

Buitenruimte
Zandbak

1 x P/J

Zand verversen

Bij verontreiniging: direct
weghalen

Buitenspeelgoed

2 x P/J

Nat schoonmaken

Bij verontreiniging: direct
weghalen

Schuur

2x P/J

Aanvegen vloer +
planken

Werkkast
Dweilen/doekjes

X

Wassen 60 graden

Emmers

X

Nat schoonmaken

Bezems
Mop

X

Stof verwijderen
4 x P/J

Uitwassen/vernieuwen

