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Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 

BANJER 

 
 

Veiligheidsbeleid 2018 bso Banjer 

 
 

Inleiding  

Dit is het beleid van buitenschoolse opvang Banjer omtrent veiligheid. Dit document is 

onderdeel van een proces waarbij continu wordt gekeken naar mogelijke kleine en grote 

risico’s en waar wij ons zelf als organisatie kunnen verbeteren. Dit document zal dan ook 

meebewegen met de behoeften en ontwikkeling van bso Banjer.  

 

Voor onze pedagogisch medewerkers (PM) is het van belang dat ze kritisch blijft kijken naar 

de locatie en met name naar de eigen groep en groepsruimte. De uiteindelijke 

verantwoordelijkheid voor dit beleid ligt bij de directie van kdv & bso Banjer, wij vragen 

echter wel aan de PM alert te blijven op veranderende maar ook mogelijk gevaarlijke 

situaties. Op deze manier proberen wij het beleid actueel te houden.  

Eventuele ongevallen dienen goed geregistreerd te worden zodat deze in de toekomst 

voorkomen kunnen worden. Ook hierin ligt een belangrijke taak voor de PM en leidinggevenden. 

Dit veiligheidsbeleid zal ook terug te vinden zijn op onze website zodat ouders en andere 

belangstellenden het kunnen inzien.  

 

Wij hebben ouders middels een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van het feit dat er een 

veiligheid en gezondheidsbeleid is en dat deze terug te vinden is op onze website. Tevens 

zullen wij dit beleid jaarlijks met alle PM en de OC evalueren en bijstellen, indien nodig. De 

evaluatie zal worden genotuleerd zodat wij onze bevindingen altijd kunnen teruglezen. 

 

Omdat wij bij de bso helaas niet beschikken over een eigen ruimte en wij medegebruiker zijn 

binnen het scholencomplex, hebben wij niet alles zelf in de hand. Dit leidt soms tot 

onwenselijke situaties. Wij zijn in zekere mate erg afhankelijk van de alertheid, 

waakzaamheid en welwillendheid van de directie van beide scholen en peuterspeelzaal. Zo kan 

het voorkomen dat wij een onwenselijke situatie constateren, dit melden maar wel afhankelijk 

zijn van de snelheid van de schoolleiding om zaken op te pakken. Wij kunnen niet alle 

voorkomende situaties oplossen helaas. Uiteraard zullen wij prangende zaken– mochten deze 

zich voordoen- zo spoedig mogelijk oplossen. Zaken die opgelost dienen te worden door een 

van beide scholen, wordt per app of mail aan de desbetreffende directie gemeld zodat wij 

altijd kunnen aantonen dat er door ons actie is ondernomen. 
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Missie 

Vanuit de wet IKK is onze missie kinderen op te vangen in een zo veilig en gezond mogelijke 

omgeving waar wij als PM en als leidinggevende verantwoordelijkheid voor dragen. Dit doen wij 

door kinderen af te schermen van grote risico’s, en ze te leren omgaan met kleine risico’s en 

ze uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling. Dit laatste gaat soms gepaard met kleine 

risico’s die niet altijd te voorkomen zijn. Denk hierbij aan struikelen, vallen en botsen tegen 

een object of ander kind. Kinderen leren door te ervaren en wij bieden ze handvatten om 

hiermee om te gaan. Over bescherming is ook geen positieve ontwikkeling en daarom 

aanvaarden wij kleine risico’s zoals hierboven benoemd. 

Kinderen willen en moeten nu eenmaal ook kunnen klimmen, springen en rennen. Dit hoort nu 

eenmaal bij een gezonde fysieke ontwikkeling. 

 

Het leren inschatten van risico’s is ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. Ze leren 

situaties inschatten en herkennen en vervolgens een juiste afweging te maken. Het nemen van 

kleine risico’s is goed voor effectief leren. Ze vergroten hiermee hun zelfvertrouwen en 

dagen zichzelf uit. Het omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op hun fysieke 

ontwikkeling maar ook op hun mentale en sociaalvaardige ontwikkeling.  

Kinderen die zelfverzekerd zijn kunnen vaak ook beter reageren wanneer er zich 

conflictsituaties voordoen. 

 

De regels waaraan kinderen zich moeten houden om de risico’s te verkleinen (bijv. niet binnen 

rennen, conflicten worden mondeling opgelost en niet fysiek) worden regelmatig herhaalt 

wanneer wij binnen of buiten spelen, maar ook wanneer wij naar de speeltuin gaan die gelegen 

is in de buurt van het scholencomplex. Zo leren wij de kinderen om te gaan met kleine risico’s 

(bijv. struikelen, vallen) en weten zij ook wat er van ze wordt verwacht en wat zij wel en niet 

mogen. Daarnaast is het aan ons professionals om de kans op grote risico’s te minimaliseren. 

Denk bijvoorbeeld aan vallen van grote hoogte. Dit zou kunnen gebeuren wanneer kinderen 

spelen op een hoog speeltoestel. Het is dan heel belangrijk dat de PM aan de kinderen uitlegt 

wat je wel en niet mag op een speeltoestel en voor welke kinderen die speeltoestel bestemd 

is. Er staat bijvoorbeeld een speeltoestel op heb buitenplein waar kinderen pas op mogen 

spelen wanneer zij ouder zijn dan 8 jaar. Voor kinderen tot en met 7 jaar is dit dus een no go 
area. Het is aan de PM om dit duidelijk over te brengen en goed op te letten dat kinderen zich 

aan de gemaakte afspraken houden. 

 

Voorbeelden van grote risico’s op het gebied van fysieke veiligheid zijn bijvoorbeeld:  

Vallen van grote hoogte, verstikking, vergiftiging, verbranding en verdrinking. Risico’s die 

voorkomen bij de bso, komen verderop in het beleid ook aan de orde. 
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Op het gebied van sociale veiligheid:  

Grensoverschrijdend gedrag van volwassenen naar kinderen maar ook door kinderen bij 

elkaar, kindermishandeling en vermissing.  

Om het risico op grensoverschrijdend gedrag te minimaliseren dienen alle medewerkers in 

bezit te zijn van een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’.  

Daarnaast heerst er binnen Banjer een open bedrijfscultuur waarbij medewerkers elkaar over 

het algemeen ook aan te spreken. Wanneer dit niet zo is, wordt de directie erbij betrokken 

en zullen zij met de betrokken PM in gesprek gaan. 

 

Ook besteden wij aandacht aan de overdracht van waarden en normen aan kinderen. Ook zij 

moeten leren hoe zij met elkaar dienen om te gaan en wat wel en niet getolereerd wordt in de 

omgang met elkaar. Daarnaast leren wij de kinderen zelfredzaam en mondig te zijn door ze 

leren dat zij kunnen aangeven wat zij wel en niet leuk vinden. Wij ondersteunen de kinderen in 

het mondig zijn op het moment dat het nodig is.  Niet ieder kind kan (op de juiste wijze) voor 

zichzelf opkomen. 

 

Met betrekking tot kindermishandeling hebben wij een cursus ‘Meldcode’ gevolgd waarbij 

onder meer dieper is ingegaan op het 5 stappen plan dat wij moeten volgen; 

1. het in kaart brengen van signalen; 

2. overleg met collega; 

3. gesprek met betrokkenen; 

4. wegen van het geweld; 

5. beslissen over zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis. 

 

Daarnaast bespreken wij de meldcode regelmatig waardoor het actueel blijft. Het is 

belangrijk dat wij alert blijven en signaleren en mogelijk melden. 

 

Met betrekking tot de vermissing van een kind hanteren wij het protocol ‘vermissing van een 

kind’ waarin stapsgewijs staat beschreven welke stappen wij moeten volgen. Uiteraard 

treffen wij alle maatregelen om te voorkomen dat er een vermissing plaatsvindt. 

Vermissing is een risico waarbij waakzaamheid en alertheid heel belangrijk zijn. Dit geldt 

tijdens de opvang voor PM maar er ligt ook een taak voor ouders. Ouders dienen alert te zijn 

wanneer zij hun kind komen ophalen bij de bso. Wanneer zij hun kind ophalen is het ook de 

taak van de ouder het kind bij zich te houden zodat het niet snel naar buiten glipt of de 

school ingaat zonder begeleiding van de ouder. 

 

Uiteraard hebben alle groepen afspraken gemaakt met de kinderen over of en wanneer zij de 

groep mogen verlaten. Voor de kleutergroep geldt dat kinderen niet alleen naar de wc mogen 

en dat er dus altijd door de kleuter moet worden gevraagd of er een PM mee kan naar de wc. 

Er gelden dus verschillende regels voor verschillende leeftijden. 

De kinderen van de midden en oudste groep mogen dit bijvoorbeeld wel wanneer zij het eerst 

komen melden bij hun mentor (PM). 
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Daarnaast is er op alle groepen een dag lijst aanwezig waarop alle aanwezige kinderen bij 

binnenkomst worden vermeld, zo hebben wij in kaart welke kinderen er op de groep aanwezig 

zijn. Vermissing is een risico dat groter wordt wanneer wij buiten de muren van onze opvang 

verblijven. Wanneer een kind vermist blijkt hanteren wij het protocol ‘vermissing’. 

 

Preventie  

Voorkomen is beter dan genezen. Voor de veiligheid is het dan ook belangrijk dat iedereen 

haar bijdrage levert. Wanneer onveilige situaties worden opgemerkt is het van belang dat 

deze worden gemeld aan de directie van Banjer en van beide scholen, en vervolgens worden 

opgepakt c.q. opgelost. In overleg wordt dan gesproken wie welke actie onderneemt. Zo 

houden wij gezamenlijk het beleid actueel. Bij het opstellen van dit beleid zijn ook de PM en 

de OC betrokken en hebben op- en aanmerkingen kunnen plaatsen om dit beleid te 

optimaliseren. 

 

Ontruimingsoefening  

Ter bevordering van de veiligheid wordt bij alle locaties minimaal één keer in het jaar een 

ontruimingsoefening gehouden. Om voorbereid te zijn op noodsituaties dienen alle PM op de 

hoogte te zijn van de procedures en taken vanuit het calamiteitenplan. De PM hebben  

informatie over het ontruimen in hun map.  

Bedrijfshulpverleners (BHV’s) hebben nog extra verantwoordelijkheden, zij nemen de leiding 

in het geval van ontruiming en calamiteiten en zorgen ervoor dat het calamiteitenplan wordt 

nageleefd. Na een ontruimingsoefening worden ouders bij het ophalen van hun kind 

geïnformeerd dat een ontruimingsoefening heeft plaats gevonden.  

 

EHBO bij kinderen 

Iedere PM binnen de bso volgt jaarlijks een herhalingscursus ‘EHBO bij kinderen’. Daarnaast 

volgt een heel aantal PM ook jaarlijks een herhalingscursus BHV. 

 

Medewerkers  

Achterwacht 
Bij de bso komt het tijdens schoolvakanties wel eens voor dat een PM aan het eind van de dag 

alleen staat en dan kan er gebruik worden gemaakt van een achterwacht. De achterwacht is 

een persoon (directielid of PM) die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn bij calamiteiten.  

 

Richtlijnen voor medewerkers  
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer heeft richtlijnen opgesteld voor haar PM 

om incidenten en calamiteiten te voorkomen. Deze zijn opgenomen in de huisregels.  
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Algemeen 

 

• Er mag geen speelmateriaal in de gang worden bewaard. De weg naar buiten moet vrij 

blijven i.v.m. mogelijke calamiteiten en/of ontruiming.  

• Buiten speelmateriaal moet worden opgeborgen of buiten op het plein blijven staan en 

het binnenspeelgoed hoort op de groep. 

• Tassen van PM moeten op een plek worden gezet waar de kinderen niet bij kunnen. Zet 

je tas dus hoog (bijv. bovenin de kast). Sigaretten, aanstekers moeten ook in deze tas 

worden opgeborgen zodat deze niet binnen handbereik van kinderen zijn. Hiermee 

voorkom je dat kinderen mogelijk een sigaret of medicijn van PM opeten en hiermee 

voorkom je de kans op een mogelijke vergiftiging (een van de grote risico’s). 

• Buiten of binnen materiaal dat stuk is moet -indien het nog gemaakt kan worden- apart 

worden gezet op kantoor. Als het niet meer gemaakt kan worden moet het gelijk 

worden weggegooid. Degene die het constateert, gooit het ook weg. Aan speelgoed dat 

stuk is kan een kind bezeren of verwonden (een van de kleine risico’s). 

• Schoonmaakmiddelen worden in hoog in de kast bewaard (in de aula of speelzaal) of op 

een andere plek op de groep waar de kinderen niet bij kunnen. De algemene 

schoonmaak wordt door een extern schoonmaakbedrijf uitgevoerd na 18.30 uur 

wanneer de bso gesloten is. Hiermee voorkom je de kans op vergiftiging door 

schoonmaakmiddelen (een van de grote risico’s). 

• Wees bedachtzaam wanneer je thee of koffie mee de aula of speelzaal in neemt. Zet 

dit altijd op een veilige plek waarbij de kinderen niet kunnen komen. Laat nóóit zomaar 

hete thee of koffie op een plek staan die bereikbaar is voor kinderen. De gevolgen 

kunnen enorm zijn! Wanneer je bovenstaande regels in acht neemt voorkom je de kans 

op verbranding (een van de grote risico’s). 

• Wees ook alert wanneer je een scherp mes op tafel legt. Zorg ervoor dat jij deze in je 

eigen zicht, naast of voor je neer legt, buiten het bereik van de kinderen. Een kind kan 

zichzelf of een ander kind hiermee verwonden (een van de ‘kleine’ risico’s). 

• Kinderen zitten aan tafel om te eten en te drinken. Dit gebeurt niet tijdens het spelen 

op de groep. 

• Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne. Dit houdt in dat je handen altijd goed 

gewassen moeten zijn, zeker voor het bereiden van fruit en brood maar ook na hoesten 

of niezen in je hand. Dit betekent ook dat je nagels niet lang mogen zijn en bij 

voorkeur ook ongelakt. Opplak of andere nepnagels zijn niet toegestaan. 

• Denk bij het dragen van sieraden goed na over de mogelijke gevaren voor de jongste 

groep kinderen. Draag niet iets met kleine kraaltjes dat snel kapot kan gaan. 

Minimaliseer het gebruik van sieraden tijdens het werk. 

Hierin schuilt het gevaar dat kinderen erin kunnen stikken (een van de grote risico’s). 

Voor kinderen die met sieraden binnenkomen geldt dat je ze af doet en in de locker 

van het kind stopt om eventueel verstikkingsgevaar te voorkomen. 
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• Er mag binnen op de groepen niet worden gerend, gefietst of gevoetbald. Dit om vallen, 

botsen e.d. te voorkomen (een van de kleine risico’s). De buitenruimte laat dit wel toe.  

• Medicijnen worden hoog in een van de kasten bewaard. Wanneer een medicijn koel 

bewaard dient te worden gaat het in de koelkast. Deze mogen niet binnen handbereik 

van de kinderen worden opgeborgen. Wanneer je bovenstaande regels toepast kun je 

hiermee de kans op vergiftiging voorkomen (een van de grote risico’s).  

• Ook al stoppen de meeste kinderen bij de bso geen speelgoed in hun mond, dan nog 

moet het speelgoed op de groepen ook bestemd zijn voor de leeftijd kinderen dat daar 

wordt opgevangen (denk aan verstikking, een van de grote risico’s). 

• Kinderen moeten schoenen dragen of bij warm weer op blote voeten lopen. Sokken 

kunnen glad zijn (in de speelzaal ligt geen tapijt) en dit werkt onnodig uitglijden in de 

hand (een van de kleine risico’s). 

• Zorg ervoor dat je weet welk kind zich waar begeeft. Wees er heel alert op dat 

kinderen in de ruimte bij jou blijven en niet weglopen naar een andere groepsruimte of 

zich wellicht zelfs ergens in school. Het is belangrijk te weten waar kinderen zich 

begeven zodat wanneer een kind vermist wordt je dit gelijk kan signaleren (een van de 

grote risico’s). 

• Uiteraard hanteren wij de meldcode kindermishandeling om misbruik te kunnen 

herkennen en signaleren maar ook de meldcode wanneer een collega of kind wordt 

verdacht van kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag vertoont. De 

beschrijving en werkwijze van deze meldcodes zijn gelezen door alle PM en beiden zijn 

terug te vinden in onze administratie en in de protocollenmap die op iedere groep 

aanwezig is (een van de grote risico’s op het gebied van sociale veiligheid). 

Daarnaast hebben wij een cursus Meldcode gevolgd en hebben wij regelmatig overleg 

over de meldcode om deze actueel te houden bij alle medewerkers. 
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Entree 

 

• In de entree ruimte zit een kleine trap naar de aula. De trap is voorzien van antislip. 

• De entree is geen speelruimte en speelgoed hoort hier dan ook niet thuis. Deze moet 

worden vrijgehouden i.v.m. mogelijke calamiteiten en/of ontruiming. 

• De buitendeur gaat wanneer de bso is gestart en alle kinderen van school zijn, dicht 

zodat er geen ongewenste gasten binnenkomen. Daarnaast willen wij niet dat kinderen 

ongezien de bso verlaten. Als ouders naar binnen willen moeten zij aanbellen om naar 

binnen te kunnen. Wanneer deze deur openstaat wordt de kans op vermissing van een 

kind groter. Om dit risico’s te minimaliseren sluiten wij de voordeur een deel van de 

middag (vermissing: een van de grote risico’s). 

• De entree mag vanwege brandweervoorschriften niet worden geblokkeerd door fietsen, 

skelters, steps e.d. 

 

 

Toiletgroepen 

 

• Er zijn twee toiletgroepen die wij gebruiken. Deze worden na schooltijd en wanneer de 

bso start, schoongemaakt omdat deze gedurende de dag vies zijn geworden. 

• Wanneer de jongste kinderen naar de wc moeten, gaat er een PM als begeleider mee. 

Zij wijst de kinderen erop dat zij het papier IN de wc pot moeten gooien en niet 

ernaast. Dat ze daarna doortrekken en vervolgens hun handen wassen. Ook hier worden 

papierhanddoeken gebruikt die na gebruik in de prullenbak worden weggegooid. Het is 

belangrijk kinderen een goede handhygiëne aan te leren. 

• De conciërge van school zorgt ervoor dat er voldoende handdoeken en wc papier 

aanwezig zijn. 

• Er staan geen schoonmaakmiddelen op de toiletgroepen. 
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Groepsruimtes 

 

• Binnen op de vloer van de groepsruimtes ligt vaak speelgoed. De PM proberen dit onder 

controle te houden door speelgoed waarmee niet wordt gespeeld op te ruimen of dit de 

kinderen te laten opruimen. Hiermee voorkomen wij dat er kinderen onnodig struikelen 

over speelgoed (een van de kleine risico’s). 

• De looproute wordt zoveel mogelijk vrijgehouden. Speelkleden en grote speelmateriaal 

zoals een keukentje, tafel met stoeltjes e.d. worden om deze reden zoveel mogelijk 

aan de rand van de groepsruimte geplaatst. 

• Meubels en speelgoed worden regelmatig gecontroleerd op splinters, scheuren of 

andere mankementen. Wanneer er iets kapot is en niet meer kan worden gerepareerd 

moet het worden weggegooid om zo mogelijke verwondingen aan kapot speelgoed te 

voorkomen (een van de kleine risico’s). 

• Speelgoed wordt zo veel als mogelijk opgeborgen in de kasten. 

• De groepsruimte worden schoongemaakt wanneer de bso gesloten is. Zo voorkom je dat 

kinderen onnodig worden blootgesteld aan mogelijke giftige dampen of 

schoonmaakmiddel. Zo voorkomen wij ook dat kinderen wellicht schoonmaakmiddel of 

iets anders giftigs binnenkrijgen (een van de grote risico’s). 

• Een PM laat kinderen nooit alleen op de groepsruimte achter. Wanneer een PM alleen 

op een groep staat en even naar de keuken of toilet moet, een collega van een andere 

groep waar wel twee PM aanwezig zijn, gevraagd even de groep over te nemen. 

• De PM zijn er alert op dat kinderen niet op de tafel gaan staan. De kans op vallen van 

redelijk grote hoogte wordt hiermee verkleint (een van de kleine/grote risico’s). 

• Net als speelgoed worden ook knuffels (wanneer deze aanwezig zijn op de groep) 

regelmatig gecontroleerd op bijv. loszittende stiksels. Als hetgeen dat stuk is niet 

meer is te maken wordt het gelijk weggegooid. 

• Speelgoed dat kwetsbaar is (thema materiaal) of uit meerdere kleine onderdelen 

bestaat (spelletjes) wordt alleen aan tafel gebruikt en niet op de grond. 

• Spelletjes en speelgoed worden na gebruik opgeruimd. Kinderen zijn hier zelf 

verantwoordelijk voor. De jongste kinderen worden wel geholpen maar de oudere 

kinderen kunnen dat prima zelf. Hen wordt geleerd hun eigen spullen op te ruimen.  

• Schoonmaakmiddelen die dagelijks worden gebruikt worden hoog in de kast gezet. Nu 

maken wij alleen oppervlakkig schoon met allesreiniger en na sluitingstijd komt een 

extern schoonmaakbedrijf de grote schoonmaak doen. De kans dat een kind tijdens 

bso tijd vergiftigd wordt door een schoonmaakmiddel of i.d. is hierdoor heel minimaal 

(een van de grote risico’s). 

Mocht een kind onverhoopt toch schoonmaakmiddel binnenkrijgen zullen wij allereerst 

de gifwijzer raadplegen en vervolgens de huisarts bellen.  
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Keuken  

 

• Kinderen mogen niet zelfstandig zonder aanwezigheid van een PM de keuken betreden. 

• Het koffiezetapparaat staat op het aanrecht en tegen de muur aan geplaatst. De 

snoeren moeten ook zoveel mogelijk achter de apparaten worden opgeborgen. 

• Temperatuur van de twee koelkasten wordt wekelijks bijgehouden op een lijst. Deze 

moet tussen de 3-7 graden zijn. Als wij constateren dat de temperatuur te hoog of te 

laag is, wordt dit aangepast in de koelkast.  

 

 

Buitenruimten 

 

• Onze buitenruimte is opgedeeld in twee verschillende ruimten. Het binnenplein is 

bestemd voor de jongste groep kinderen. Zij kunnen zonder enige gevaar van buitenaf 

spelen op het binnenplein dat omgeven is door het schoolgebouw.  

De andere kinderen spelen op het buitenplein. De PM moeten zich op het buitenplein 

strategisch opstellen zodat er goed zicht is op de kinderen die buiten aan het spelen 

zijn. 

• Er zijn op het binnenplein een speeltoestel en twee schommels aanwezig. Onder deze 

toestellen liggen matten dat mocht een kind vallen, het op de matten valt en niet op de 

tegels. Het is aan de PM goed in de gaten te houden dat de kinderen de toestellen 

goed gebruiken en niet te wild doen dat de kans op vallen alleen maar vergroot (een van 

de kleine/grote risico’s).  

• Er is ook een zandbak met betonnenrand op het binnenplein aanwezig. Het is zaak dat 

de kinderen goed uitkijken dat ze hier niet overheen struikelen. Het zand wordt 

wanneer wij daar spelen, gecontroleerd op viezigheid. Wanneer een PM iets aantreft 

dat er niet thuis hoort, zorgt zij ervoor dat het wordt verwijderd. 

• Op het buitenplein van de OBB staat een groot speeltoestel. Hierop mogen alleen 

kinderen spelen die 8 jaar en ouder zijn. Zij weten ook wat de regels zijn t.a.v. dit 

speeltoestel. Onder het speeltoestel ligt een kunstgras mat. Daaronder ligt weer zand 

en geen tegels.  

• Er staat ook een kleiner speeltoestel dat ook geschikt is voor de jongere kinderen die 

hier spelen. Zij weten hoe zij dit kunnen en mogen gebruiken. Hieronder ligt ook een 

kunstgras mat. 

• Op het buitenplein van de OBB zijn ook twee schommels en klimrek. Hieronder ligt 

zand. Kinderen weten dat ze niet te hard mogen schommelen omdat de kans dat zij van 

de schommel af zouden vallen dan groot is (een van de grote risico’s).  

• Op het buitenplein van de OBB is ook een zandbak. Hier omheen zit een betonnen rand. 

Het is zaak dat de kinderen goed uitkijken dat ze hier niet overheen struikelen. Het 

zand wordt wanneer wij daar spelen, gecontroleerd op viezigheid. Wanneer een PM iets 

aantreft dat er niet thuis hoort, zorgt zij ervoor dat het wordt verwijderd. 

• Op het buitenplein is een afgeschermde voetbalkooi. Dit is echt alleen om in te 

voetballen en niet om in te fietsen of iets dergelijks. 
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• Aan de kant van de KBS is een geheel nieuwe speeltuin aangelegd met een soort 

schommel (mand) en klimrek. Kinderen mogen met maximaal 3 kinderen tegelijk gebruik 

maken van de schommel. Onder de schommel zit een dik kussen. Kinderen mogen niet 

op hun kop op klimrek hangen. Dit zou gevaarlijk zijn wanneer zij zouden vallen (een 

van de grote risico’s). 

• De buitenruimte wordt regelmatig gecontroleerd op oneffenheden. Wanneer deze 

worden geconstateerd geven wij dat per mail of app door aan de directie van school en 

wordt het gemaakt. Tevens maken wij een foto van hetgeen kapot is, zodat het 

duidelijk is waar het om gaat. Wij checken na een week of het euvel is opgelost, zo niet 

wordt er weer contact gezocht met de directie van een van beide scholen. 

• De speeltoestellen worden door ons ook regelmatig gecontroleerd op mogelijke 

gebreken. Wanneer deze door ons worden geconstateerd geven wij dat per mail of app 

door aan de directie van school en wordt het gemaakt. Tevens maken wij een foto van 

hetgeen kapot is, zodat het duidelijk is waar het om gaat. Wij checken na een week of 

het euvel is opgelost, zo niet wordt er weer contact gezocht met de directie van een 

van beide scholen. 

• School laat jaarlijks een controle uitvoeren door een gecertifieerd bedrijf. 

• Als het heeft geregend wordt het materiaal dat buiten staat eerst drooggemaakt 

zodat kinderen niet onnodig nat worden of uitglijden (een van de kleine risico’s). 

• De PM maken de kinderen erop attent dat zij heel goed moeten uitkijken waar zij 

rennen, fietsen of ballen zodat zij niet tegen andere kinderen of speelmateriaal 

aanbotsen (een van de kleine risico’s). Wanneer dit mis dreigt te gaan zal de PM 

ingrijpen en de kinderen nogmaals de regels uitleggen. 

• Het losse speelgoed op het plein wordt zoveel mogelijk opgeruimd zodat het geen 

obstakel vormt voor spelende kinderen. 

• Omdat de kinderen alleen buiten mogen rennen en niet binnen is de kans dat zij 

struikelen of botsen groter dan binnen (een van de kleine risico’s). Mocht zich een 

ongevalletje voordoen en er letsel ontstaan bij een kind of meerdere kinderen, wordt 

er altijd een ongevallen registratieformulier ingevuld zodat inzichtelijk wordt waar en 

wanneer het mis gaat.  

Hier kunnen wij alleen maar van leren en onze conclusies uit trekken. Eind van het jaar 

wordt er een ongevallen verslag gepubliceerd aan alle ouders. 

• Bij mooi, warm weer zetten wij vaak een sproeier aan. Het is dan zaak kinderen extra 

goed in te smeren omdat de waterdruppels zonlicht reflexteren. 

• De zandbakken wordt voordat er kinderen in gaan spelen gecontroleerd op viezigheid. 

Wanneer dit in de zandbak zit wordt het uiteraard er uitgehaald en weggegooid.  

• Wanneer de volle zon op de zandbakken staat, zullen wij deze rond dat tijdstip mijden 

zodat kinderen niet te veel worden blootgesteld aan de volle zon. Wij willen voorkomen 

dat kinderen verbranden (een van de grote risico’s). 
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• Er wordt zomers niet buitengespeelt op het heetst van de dag tussen 12 en 15 uur. 

Kinderen zouden oververhit kunnen raken. 

• Het binnenplein is afgesloten en kinderen kunnen dus niet naar buiten, de weg op. 

• De hekken op het buitenplein zijn dusdanig laag dat kinderen hier overheen zouden 

kunnen klimmen. Ze zouden ook via het hek het plein kunnen verlaten. Het is aan de PM 

om de afspraken nogmaals te herhalen voor het naar buiten gaan. Kinderen weten dat 

zij het plein niet af mogen, ook niet wanneer de bal op straat rolt. In dat geval vragen 

zij hun PM/mentor om ze te helpen en de bal te pakken. 

• De heggen om de tuin heen zijn en de rest van de beplanting zijn ongevaarlijk voor 

kinderen. 
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Uitstapjes 

 

• Wanneer de PM een uitstapje maken naar bijvoorbeeld de achterliggende speeltuin of 

het bos hanteren zij de LKR. 

• De PM zorgt ervoor altijd een mobiele telefoon mee te nemen zodat zij bereikbaar is 

en zelf kan bellen. 

• De PM zorgt ervoor dat zij altijd een EHBO-pakketje meeneemt. 

• Kinderen worden vervoerd per auto of lopend. Dit hangt bijvoorbeeld af van afstand 

naar de locatie waar wij naar toe gaan, het weer of het aantal kinderen. 

• Wij dragen er zorg voor dat kinderen op de juiste wijze worden vervoerd in de auto. 

Dit wil zeggen in een autostoel of stoel verhoger en los in de gordel. 

• Wanneer wij het pand verlaten zorgen wij ervoor dat de kinderen een rood hesje aan 

hebben met daarop de naam van onze opvang en het telefoonnummer waarop wij te 

bereiken zijn. 

• Wanneer de PM’s het pand verlaten met de kinderen, melden zij bij de directie en/of 

collega’s waar zij naar toe gaan en hoe laat zij verwachten terug te zijn. 

• Er wordt ook verteld aan de kinderen wat zij gaan doen en wat er van ze wordt 

verwacht. De regels worden nog even doorgesproken met de kinderen. 

• Wanneer wij ergens lopend naar toe gaan met de legt de PM vooraf en al lopend de 

verkeersregels uit. Daarnaast lopen de kinderen twee aan twee -indien mogelijk op de 

stoep- en geven elkaar een hand. De PM houdt de kinderen steeds goed in de gaten. 

Door al deze maatregelen verkleinen wij de kans op een mogelijke vermissing (een van 

de grote risico’s).  

• Er is ook een protocol ‘vermissing van een kind’. Dit protocol wordt geraadpleegd 

wanneer een kind wordt vermist. Hierin worden de verschillende stappen besproken die 

moeten worden doorlopen. 
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