Veiligheid en
Gezondheid
peuterspeelzaal

Bij het inrichten van onze vestigingen is veel aandacht besteed aan sfeer,
huislijkheid, rust en gezelligheid. We hebben bewust hoekjes op de groep
gecreëerd waarin de kinderen zich even terug kunnen trekken en o.a. een
poppenhoek, autohoek en keukenhoek. Daarnaast zijn zowel de binnen als
buitenruimtes kindvriendelijk ingericht.
Wij voeren jaarlijks een Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit,
om te zorgen voor een optimale gezondheid en veiligheid van de kinderen.
Dit wordt gedaan door de leidsters en stagiaires van de groep en hierbij
wordt gekeken naar wat grote risico’s zijn en wat kleine, aanvaardbare
risico’s zijn. Elk jaar wordt er een actielijst opgesteld om te kijken wat er
in onze dagelijkse praktijk aangepast moet worden. Als er veranderingen
naar voren komen, wordt dat tijdens teamvergaderingen besproken.
Daarnaast wordt er bekeken wat grote gevolgen kan hebben en wat kleine
gevolgen kan hebben. Bij de grote risico’s en de grote gevolgen voor
kinderen, zorgen we dat we meteen maatregelen nemen. Hierbij is
destijds met de inrichting al rekening gehouden. Zo zijn grote kasten
vastgemaakt aan de muur, hebben we veiligheidshaakjes bevestigd op
kastjes waarbij dit nodig is, staan schoonmaakmiddelen buiten het bereik
van kinderen etc. Er zijn in de omgang met kinderen veel risico’s die groot
zijn, maar de gevolgen wat kleiner. Zo leren de kinderen letterlijk door
vallen en opstaan en kunnen ze hierbij tegen bijvoorbeeld een tafel
aanstoten. Om veel van deze risico’s te verminderen hebben we een
aantal regels opgesteld. Zo mogen de kinderen binnen niet rennen, wordt
speelgoed met kleine onderdelen alleen gebruikt als er een leidster bij zit,
en eten kinderen zittend in het bijzijn van een leidster. Ook leren de
kinderen bijvoorbeeld dat ze hun handen moeten wassen nadat ze op de
WC zijn geweest, en dat je een tissue gebruikt als je een snotneus hebt.
Al deze regels zijn opgenomen in ons huishoudelijk reglement, dat
onderdeel uitmaakt van dit beleid.
Dit huishoudelijk reglement krijgen alle ouders bij de intake. Stagiaires en
nieuwe leidsters krijgen bij aanname ook deze huisregels. De kinderen
leren we deze regels dagelijks door ze hierop te wijzen. Als een kindje in
de groep rent, lopen we ernaartoe en leggen we uit dat we binnen rustig
lopen, en buiten mogen rennen, omdat we daar meer ruimte hebben en
we minder snel botsen of onszelf bezeren.
Bij veel van de risico’s wordt er meteen actie ondernomen. Een voorbeeld
hiervan is als een kindbeveiliging van een schoonmaakkastje is gevallen.
We zorgen ervoor dat er z.s.m. een nieuw haakje op komt en dat we
ondertussen alle schoonmaakmiddelen op een veilige plek buiten bereik
van de kinderen opbergen.
Bij sommige risico’s aanvaarden wij bewust de eventuele gevolgen. Een
voor beeld hiervan is dat wij ervoor kiezen om onze tuinen “natuurlijk” in
te richten. We hebben mooie planten en bloemen die onze tuinen zo
sfeervol maken. Een risico hiervan zou kunnen zijn dat er bijen of wespen
aangetrokken worden. We leren de kinderen deze beesten rustig te
benaderen om het risico op steken te verminderen. Daarnaast zorgen we

er altijd voor dat er voldoende toezicht is in de tuinen om dit risico
aanzienlijk te verkleinen. We doen dit omdat we willen aansluiten bij de
reële risico’s die de kinderen buiten het kinderdagverblijf kunnen treffen.
Al onze leidsters hebben een kinder- EHBO diploma. Er is altijd een BHV’er
in het pand. Daarnaast voeren we regelmatig met de kinderen een
ontruimingsoefening uit.
Voor alle kinderdagverblijven geldt het 4-ogenprincipe. Het 4-ogenprincipe
houdt in dat er altijd een volwassene mee kan kijken of mee kan luisteren
met een beroepskracht. Dit hoeft niet altijd een andere beroepskracht te
zijn. Een beroepskracht kan nog steeds alleen op de groep staan, zolang
er maar een andere volwassene kan meekijken of meeluisteren. Ons
kinderdagverblijf bestaat uit veel ramen waardoor je altijd bij elke groep
naar binnen kan kijken. Ook kunnen ouders op elk moment van de dag bij
ons kinderdagverblijf (onaangekondigd) naar binnen met hun eigen
sleutel. Deze maatregelen hebben we met het team en de
oudercommissie samen besproken. Omdat we tijdens ons werk op de
groep ook bij elkaar in de groepen kunnen kijken is er bij ons de hele dag
door contact met elkaar. Bij alle slaapkamers werken wij met babyfoons.
In geval van calamiteiten kan er altijd iemand opgeroepen worden, om
ervoor te zorgen dat goede opvang gewaarborgd blijft op het gebied van
continuïteit, veiligheid, hygiëne en gezondheid. Deze zogenoemde
‘achterwacht’, kunnen we oproepen van onze buitenschoolse opvang aan
de Nieuwegracht en ons kinderdagverblijf aan de Weerdsingel. In geval
van nood zal er een collega van een van deze vestigingen komen helpen.
Dit betekent, dat er altijd binnen afzienbare tijd een extra iemand
aanwezig kan zijn op de plek waar de opvang op dat moment plaats vindt.
Ook zullen wij, zodra er hulp gearriveerd is, de betreffende ouders zo
spoedig mogelijk informeren.
Wij maken onderscheid tussen grensoverschrijdend gedrag en
kindermishandeling.
Jonge kinderen zijn samen met andere kinderen hun lichaam aan het
ontdekken. Zo komen ze te weten wat er hetzelfde is aan elkaars lichaam
en wat juist anders. ‘Doktertje spelen’ is hierbij een favoriet spel. Toch
zijn er ook grenzen bij spelletjes tussen kinderen onderling. Daarnaast
blijven we alert op ruzietjes en buitensluiting van kinderen. We kijken heel
bewust naar ieders grenzen hierin en deze onderwerpen vormen een groot
onderdeel in de waarden en normen overdracht.
Naast grensoverschrijdend gedrag bij kinderen onderling, zijn we ook alert
op grensoverschrijdend gedrag van de leidsters naar de kinderen toe. We
hebben duidelijke regels over het niet op de mond kussen van leidsters,
maar ook over een zachte benadering naar de kinderen toe. Leidsters
spreken elkaar indien nodig onderling hierop aan. Het zijn tevens
veelbesproken thema’s in groepsoverleggenen teamvergaderingen.
Bij vermoedens van kindermishandeling werken wij volgens de
handleiding meldcode kindermishandeling. De managers en een aantal
leidsters hebben hier een certificaat voor behaald. We bespreken de
belangrijkste signalen voor kindermishandeling regelmatig in
vergaderingen, zo ook wat de leidsters moeten doen in geval van een

vermoeden van kindermishandeling. Leidsters en stagiaires die nieuw bij
ons komen werken worden geïnformeerd over deze meldcode. Daarnaast
zullen we bij aanname van nieuwe leidsters de meldcode bespreken en de
signalenlijst overhandigen. Deze signalenlijst en de belangrijkste stappen
bij vermoeden van kindermishandeling, zullen ook in teamvergaderingen
aan bod komen.

