Huisregels Veiligheid en gezondheid Peuterwerk/KDV Octopus (juni 2022)
Algemeen
• Binnen wordt er rustig gelopen
• Deuren altijd sluiten, zodat kinderen niet naar een andere ruimte of naar buiten kunnen
• Houd de ramen, waar kinderen uit kunnen vallen, gesloten
• Roken is niet toegestaan binnen en op het buitenterrein van het kindcentrum
• Gooi rondslingerende sigaretten(peuken) direct weg.
• Hete dranken worden gedronken, zonder dat dit verbrandingsgevaar voor kinderen oplevert
• Zet theekopjes ver weg op de tafel /aanrecht
• Theewater in thermoskan vervoeren en kopjes thee niet in de buurt van kinderen houden
• Schoonmaakmiddelen worden hoog opgeborgen
• Lucifers/aansteker worden direct na gebruik opgeborgen in een hoge kast of lade
• Medicijnen mogen niet bereikbaar zijn voor kinderen; o.a. hoog weggezet
• Controleer meubilair elke eerste week na een vakantie op splinters
• Kinderen worden onder de oksels of vanuit de romp opgetild
• Gooien met daarvoor gedoelde voorwerpen gebeurt buiten of in het speellokaal
• Zorg voor voldoende licht
• Huisdieren zijn binnen niet toegestaan
• De loopruimtes en deuropeningen zijn vrij van obstakels
• De weg naar brandblusapparatuur is vrij van obstakels
• Losse voorwerpen op de grond, worden op gezette tijden opgeruimd
• Controleer en ruim kleine voorwerpen die rondslingeren, direct op.
• Er liggen geen scherpe of kleine voorwerpen, gevaarlijk voor kinderen, op het bureau
• Kastjes/lades die voor die niet voor kinderen bestemd zijn worden afgeslotenf
• Kasten worden zodanig ingedeeld dat de zware spullen onder staan
• Kinderen komen niet bij natte vloeren in verband met de kans op uitglijden
• Natte vloeren worden z.s.m. droog gemaakt
• (Speel)touwtjes, koordjes en strikjes mogen niet langer zijn dan 22 cm i.v.m. verstikking
• Ramen en buitendeuren worden gecontroleerd of ze gesloten zijn, bij het verlaten van het
pand
• Tassen van medewerkers worden buiten het bereik van kinderen gehouden

Toegangsdeur / entree
• We houden de entree netjes
• We houden de entree vrij van obstakels
• We zorgen ervoor dat de deur, nadat de ouders vertrokken zijn steeds gesloten wordt
• We zorgen ervoor dat de Kinderen maken niet zelf de voordeur open
• We zorgen bij het ophalen van de kinderen dat er altijd een PM bij de deur staat, zodat de
kinderen niet zonder toezicht naar buiten kunnen gaan.
Hal / gang
• De PM’s hangen de jas aan de kapstok bij de groepsruimte
• De PM’s bergen de tas hoog op of uit het zicht van de kinderen
• De kinderen hangen de jas op aan de kapstok bij de groep
• De tasjes worden in de daarvoor bestemde bak gezet
• Tasjes waar medicijnen in zitten worden op een hoge plank gezet
• De kinderen mogen alleen onder begeleiding de trap gebruiken, indien nodig, anders wordt
gebruik gemaakt van de lift

Berging buiten
• We houden de berging netjes
• De kinderen blijven buiten de berging waar het speelgoed staat en de PM’s halen of zetten
de buitenspelmaterialen uit of in de berging
• We sluiten de berging, na het verlaten van de berging
• Kinderen mogen niet zelfstandig de deur dicht maken
Aanrecht in groepsruimte
• We zetten de schoonmaakartikelen die we gebruiken hoog of achter gesloten deur weg
• We gebruiken geen vlijmscherpe messen en fruitmesjes
• We laten geen, voor kinderen gevaarlijke spullen, liggen op de rand van het aanrecht
• We laten geen messen op het aanrecht of binnen het bereik van kinderen liggen
• We plaatsen de elektrische apparaten ver naar achter
• De afwas wordt na elk dagdeel gedaan en opgeruimd
• Schoonmaakmiddelen worden hoog in de keukenkast geplaatst
• Lucifers en aanstekers buiten bereik van kinderen bewaren
• We laten de vuilnisemmer dicht en vervangen regelmatig de vuilniszak
• Wasgoed wordt elk dagdeel verschoond

Groepsruimtes
• We richten de groep zo in dat er overal voldoende loop- en speelruimte is
• We zorgen voor constant toezicht bij gebruik van watertafel
• We controleren na ieder thema het speelgoed en laten kapot speelgoed maken en of we
gooien het kapotte/beschadigde speelgoed weg
• Beschadigde inventaris wordt hersteld of verwijderd
• Er is een constante ventilatie in het hele gebouw
• Op of bij het white-bord (en of in de groepsmap zit) hangt of staat:
−
Instructies ‘Wat te doen bij brand’
−
werkrooster
−
telefoonlijst personeel
−
formulieren met diverse protocollen
• Na het spelen wordt de ruimte opgeruimd
• Na het fruit eten worden alle fruitbakjes en bekers opgeruimd en de tafel met een natte
doek afgedaan

Toiletten
• We zetten geen schoonmaakartikelen of andere gevaarlijke producten in het toilet
• We begeleiden kinderen/houden toezicht bij toiletbezoek en bij het handen wassen en
drogen
• We wassen de handen na toiletbezoek
• Na elk dagdeel worden de toiletbrillen en het verschoonkussen schoongemaakt
• Zorg dat de vloer van het toilet altijd droog is
• We gebruiken een handdoekenrolautomaat

Buitenterrein
• We controleren speeltoestellen maandelijks en houden logboek bij

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We controleren bij elk buitenspeelmoment de speelplaats en zandbak op zwerfafval en
oneffenheden bij vloertegels en boomwortels
We zorgen altijd voor goed toezicht bij het buitenspelen, met name bij de speeltoestellen en
de zandbak
Er maken maximaal 4 groepen tegelijkertijd gebruik van het speelterrein, nu het speelterrein
tijdelijk kleiner is.
De PM’s verspreiden zich over het speelterrein, zodanig dat één van de medewerkers de
grens en de kinderen tussen het speelterrein van de peuters en het overige speelterrein in
beeld heeft
De poorten van het speelterrein zijn gesloten
Na het buitenspelen ruimen we het speelgoed op, waarbij de kinderen de
buitenspelmaterialen naar de buitenberging brengen
Bij zon, spelen we op schaduwplekken en smeren we kinderen in met zonnebrandcrême
Bij erg hoge temperaturen blijven we binnen
Bij warm weer hebben we extra drinkmomenten
We zorgen voor constant toezicht bij gebruik van zand- watertafel
We houden toezicht bij de zandbak

Schoonmaak
• We reinigen vloeren niet nat tijdens aanwezigheid van kinderen
• We bergen schoonmaakmiddelen op in de hoge keukenkastjes
Voeding
• Kinderen eten hun eigen meegebracht fruit gezamenlijk aan tafel
• Kinderen tappen zelf een kopje water, nadat zij fruit hebben gegeten

Hygiëne
• We houden onze materialen en ruimtes schoon volgens de afspraken m.b.t. de schoonmaak
• We zorgen voor een goede handhygiëne:
Handen wassen vóór: in contact komen met voedsel en wondverzorging
Handen wassen na: hoesten, niezen en snuiten, toiletgang, verschonen kind, contact met
lichaamsvocht, contact vuile was en afvalbak, knutselen e.d.
• We gebruiken stromend water, wassen zorgvuldig met vloeibare zeep gehele handen,
spoelen handen al wrijvend af onder stromend water en drogen de handen af met een
schone droge handdoek, gebruik bij voorkeur papieren handdoeken
• We dragen zorg voor een goede hoesthygiëne (voorkomen van aanhoesten, hoest niet in de
richting van een ander, houd tijdens het hoesten of niezen de ellenboog voor de mond, was
na hoesten, niezen of neus snuiten de handen)
• We gebruiken per kind voor de handen en mond één handen/mond-‘snoetenpoetsdoekje’.
• We stimuleren zelfstandigheid (wc, neus afpoetsen, handen wassen, hand voor de mond
e.d.).
• We plakken wondjes of blaasjes (pus of vocht eruit) evt. af en letten op krabben. Pus/vocht
regelmatig deppen. Deze kinderen apart speelgoed geven (dit speelgoed ook weer reinigen
voordat andere kinderen ermee spelen). Ook materialen en oppervlakten die verontreinigd
zijn met pus of vocht goed schoonmaken
• We dekken een loopoor af met een steriel gaasje
• We dekken open wratjes af
• We laten kinderen met een koortslip geen ander persoon zoenen
• We maken snotneuzen schoon, en laten het kind tijdig snuiten
• Wij houden binnen en buiten speelgoed gescheiden

Speellokaal
• We begeleiden de kinderen in tweetallen naar het speellokaal
• We laten de kinderen in het speellokaal onder toezicht en begeleiding op blote voeten spelen
• We begeleiden kinderen daar waar nodig bij een speeltoestel
• We zorgen dat er niet meer dan één speeltoestel staat, waarbij begeleiding/opvangen
noodzakelijk is

