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1.

Inleiding

Peuteropvang Calimero zet zich in voor een prettige en veilige omgeving voor de
kinderen. In dit protocol maken we afspraken die bijdragen aan deze veilige omgeving.
Kunnen we 100% veiligheid garanderen? Nee dat kunnen we niet. Onze inspanningen
richten zich op het verkleinen van de kans dat er iets misgaat. We gaan na welke
mogelijke gevaren er voor een kind in een ruimte zijn.

1.1 Algemene afspraken:
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vloeren mogen niet nat/glad zijn.
I.v.m. uitglijden, lopen kinderen binnen niet op sokken. Zij hebben sloffen
of schoenen aan.
Binnen, zowel op de gang als in de leefruimte wordt niet gerend.
Binnen wordt niet met spullen gegooid, ook niet met ballen.
Kleine onderdeeltjes en kapot speelgoed wordt weggegooid en slingeren
dus niet op de grond.
Het hard dichtgooien van deuren is niet toegestaan.
Stopcontacten zijn voorzien van afscherming.
Kinderen worden opgetild onder de oksels, in de middel of onder de billen,
maar niet aan de handen i.v.m. het uit de kom schieten van ellenboog of
schouder.
Het is zaak op te passen voor uitstekende delen of scherpe randen,
kapstokken steken niet uit.
Bijten en krabben is niet toegestaan.
Er moet, in verband met mogelijke ongelukken, een telefoon aanwezig zijn
die daadwerkelijk gebruikt kan worden.
Er dienen geen hinderlijke drempels te zijn.
Verlichting moet goed zijn; in de gymzaal moet verlichting afgeschermd
zijn.
Er dienen geen giftige planten aanwezig te zijn.
Er is een verbandtrommel aanwezig.
(Huis)dieren zijn niet toegestaan.
Ouders moeten auto’s parkeren in het parkeervak.
Kinderen gaan eerst naar binnen alvorens ze mee gaan met ouders.

Regelmatige controle van (buiten)speelgoed is nodig. Omdat peuteropvang Calimero
mede gebruikt maakt van de speeltoestellen zullen medewerksters van peuteropvang
Calimero gebreken/afwijkingen melden bij de verantwoordelijke school de Wegwijzer. De
peuteropvang heeft inzage in het logboek speeltoestellen.
Stuk speelgoed wordt weggegooid of gerepareerd. Vies speelgoed wordt schoongemaakt.
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1.2

Gymzaal

Het lokaal van Peuteropvang Calimero bevindt zich op de begane grond. In de school is
de inpandige gymzaal gesitueerd, vlak bij de peuteropvang. Het gebruik van de gymzaal
is in aanwezigheid van een Pm’er toegestaan. Voor het gebruik gelden een aantal
spelgels:
o
o
o
o

1.3

Er wordt alleen gebruik gemaakt van de gymzaal in aanwezigheid van een
Pm’er;
Kinderen mogen zonder toestemming niet klimmen op het wandrek;
Kinderen rennen niet door elkaar;
Het is niet toegestaan om drinken mee te nemen in het gymlokaal;

Speelplaats en het buitenspelen:
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Kinderen gaan niet naar buiten voordat de leidsters klaar zijn om mee naar
buiten te gaan.
Buitenspeelgoed wordt na gebruik op een vaste plaats opgeruimd.
Fietsen worden in fietsenrekken geplaatst.
Losse obstakels worden niet in fiets- en looproutes geplaatst.
Er wordt niet gebotst met de fietsjes/auto’s tegen elkaar, of tegen de
muren of hekken.
Een veilige bodem heeft geen gevaarlijke roosters, uitstekende
boomwortels, uitstekende putdeksels of losliggende en verzakte tegels. Bij
constatering van genoemde punten, worden deze zo spoedig mogelijk
verholpen.
Dagelijks wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van glasscherven,
scherpe metaalonderdelen en andere gevaarlijke voorwerpen.
Er wordt altijd direct toezicht gehouden door een leidster wanneer er
gebruikt wordt gemaakt van de buitenspeelruimtes op de schoolpleinen.
Er wordt alleen gebruik gemaakt van het speelterrein aan de achterzijde
van de school.
Speeltoestellen worden regelmatig gekeurd, logboek speeltoestellen wordt
bijgehouden door basisschool de Wegwijzer.
Afwijkingen inclusief slijtage van de speeltoestellen worden schriftelijk
doorgegeven aan Basisschool de Wegwijzer. Zij zorgen voor de reparaties.
De pedagogisch medewerker zien toe dat eventuele reparaties worden
uitgevoerd.
Kinderen dragen geen sieraden bij het buitenspelen. Medewerkers zijn op
de hoogte van de risico’s. Medewerkers controleren dit regelmatig.
Kinderen mogen niet fietsen op de buitenruimte/ speelruimte.
Kinderen starten met fietsen op de straat/stoep, wanneer ze gehaald
worden door de ouders.
De route naar het gebouw kruist niet met druk spelen.
Kinderen mogen niet van de speelplaats af.
Medewerkers geven het goede voorbeeld en letten op verkeersveiligheid,
er is eenrichtingverkeer ingesteld.
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o
o

1.4

Het speelterrein is volledig afgeschermd met een hekwerk, de
toegangspoorten zijn gesloten en worden na schooltijd afgesloten.
Kinderen mogen en voetballen onder toezicht van de medewerker.

Spelen in de zon:

Kinderen voelen zich lekker bij mooi weer en spelen graag buiten. De zon zorgt ook voor
de aanmaak van vitamine D, dat is goed voor hun botten. Maar te veel zon is niet
gezond. Met de juiste bescherming kan veel ellende worden voorkomen.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o

1.5

Laat kinderen op zonnige dagen zoveel mogelijk in de schaduw spelen.
Ook als kinderen alleen in de schaduw zitten moeten ze worden
ingesmeerd.
Bij zonnig weer zetten we zoveel mogelijk parasols op en creëren we
zoveel mogelijk schaduwplekken.
Kleding (ook een petje/hoedje), biedt de beste bescherming tegen de zon.
Ouders worden verzocht zonnehoedjes en eventueel andere
zonbescherming mee te geven.
Wanneer een kind een petje bij zich heeft zetten we deze altijd op.
Wanneer de kinderen niet met water spelen, laten we de kinderen broek
en shirt aanhouden.
Een half uur voordat we naar buiten gaan smeren we de kinderen in.
Wij gebruiken minimaal beschermingsfactor 20-30. Een kind kan maximaal
drie uur in de zon met een hoge beschermingsfactor. Wij proberen dit
echter te beperken.
Wij smeren gevoelige zones zoals neus, oren, nek, voeten extra in.
Waar nodig smeren we de kinderen vaker in.
Wij herhalen het insmeren na het zwemmen. Waterproof producten zullen
toch voor een deel verdwijnen bij het afdrogen of spelen in het water en
zand.
Bij warm weer krijgen de kinderen meer drinken aangeboden dan normaal.
Wanneer het erg heet is passen we de activiteiten aan, doen rustiger aan
en rusten vaker.

Spelen in de kou:

Wij vinden het belangrijk dat kinderen iedere dag even buitenspelen (voor zover het
weer dat toelaat.) Ook in de winter of bij minder mooi weer spelen kinderen graag
buiten. Bij extreme kou of slecht weer beperken we de duur van het buitenspelen en
zorgen we voor goede kleding om onderkoeling te voorkomen. We kunnen ook gebruiken
maken van de sportzaal waar een bal spel gedaan kan worden.
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1.6

Deuren en ramen:

Voor deuren en ramen geldt:
o De ramen bevinden zich op een hoogte van 75 cm. Enkele ramen
kunnen voor de ventilatie open. De bovenramen kunnen ook open.
o Kinderen mogen niet op vensterbanken klimmen. Ook worden
opstapmogelijkheden weggehaald om te voorkomen dat kinderen door/ uit
ramen vallen.
o Bij ventileren wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van raamventilatie.
o Deuren die op een kier/open mogen blijven staan zijn zoveel mogelijk
voorzien van een deur blok.
o Er bevindt zich een keukenblokje in de ruimte. (er staat geen fornuis).
o Peuteropvang Calimero is tijdens via een eigen ingang toegankelijk.
o Hiermee wordt voorkomen dat iemand onaangekondigd binnenkomt.

1.7

Schoonmaken en giftige stoffen:
o
o
o
o
o
o
o

1.8

Schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in een afgesloten kast.
Schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in een kast met een hoge klink
(minimaal 1.35 m).
Schoonmaakmiddelen worden hoog opgeborgen.
Voedsel wordt niet naast giftige stoffen opgeborgen.
Het schoonhouden van de diverse ruimtes gebeurd zoveel mogelijk op
tijdstippen dat de kinderen niet aanwezig zijn.
Kinderen komen niet in de bergruimtes.
Mocht onverhoopt een kind toch in aanraking komen met een giftige stof
dan is het zaak direct 112 te bellen. Daarnaast dient dit voorval te worden
vastgelegd in de ongevallen registratie.

Spelmateriaal:

Bij de aanschaf van spelmateriaal wordt gelet op de kwaliteit en de leeftijdsgroep
waarvoor het bestemd is. Spelmateriaal wordt o.a. besteld via erkende leveranciers.
Kleine materialen worden alleen gepakt als groten daar gericht mee gaan spelen. Als
speelgoed gevaar oplevert voor de kinderen wordt het direct verwijderd. Het speelgoed
wordt regelmatig gecontroleerd op slijtage of gebreken. Kleine onderdelen en kapot
spelmateriaal wordt weggegooid.

1.9

Meubilair:

Bij de aanschaf van meubilair wordt gelet op de kwaliteit en de leeftijdsgroep waarvoor
het bestemd is. Meubilair wordt gecontroleerd op splinters en afbladderende verf.
Wanneer dit geconstateerd wordt, moet het meubilair geschuurd en eventueel op nieuw
geverfd worden. Meubilair en decorstukken worden zo geplaatst dat ze niet in de
looproute staan en dat er voldoende ruimte is om er omheen te lopen.
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1.10 Kasten:
o
o

Kasten (en andere onstabiele voorwerpen) die om kunnen vallen, worden indien
mogelijk verankerd (aan de muur).
Zware dingen worden onderin de kasten geplaatst. Kinderen mogen
niet in kasten klimmen.

1.11 Brandveiligheid:
Peuteropvang Calimero maakt deel uit van bassischool de Wegwijzer. De school bevindt
zich (hoofdingang) aan de Sperwerstraat. Ten aanzien van de brandveiligheid en
ontruiming is er sprake van een BHV-organisatie. Peuteropvang Calimero maakt hier als
vanzelfsprekend deel van uit. Ook zijn onze leidsters BHV-opgeleid. Ten aanzien van de
procedures bevinden zich de BHV-instructie map in het lokaal.

1.12 Overige aandachtspunten:
Omgaan met messen, gereedschap en kantoormaterialen:
o Kinderen mogen zelf alleen botte messen gebruiken.
o Scherpe messen worden buiten bereik van kinderen opgeborgen.
o Gevaarlijke kantoorartikelen worden buiten bereik van kinderen
opgeborgen.
Roken:
Onze opvanglocaties en de buitenspeelruimtes zijn rookvrij.
Tassen en jassen van pedagogische medewerkers:
In de tassen en jassen van pedagogische medewerkers kunnen kind onvriendelijke
materialen zitten, zoals medicijnen enz. Daarom bergen de pedagogische medewerkers
hun jassen en tassen op buiten het bereik van de kinderen.
Verbranding:
o Verbranding:
In de groep zijn in principe geen aanstekers/lucifers aanwezig. Daar waar ze wel
aanwezig zijn hoog opbergen, of in de keuken opbergen. Glazen thee en andere
warme dranken in het midden op de tafel zetten, of hoog op de kast. Niet zonder
toezicht in de groepsruimtes laten staan! Geen theedrinken als er kinderen op
schoot zitten. Let extra op als je met hete thee door de groepsruimte loopt! Aan
de theekopjes zitten oortjes waardoor het kopje goed vast te houden is. Kinderen
wordt geleerd wanneer er koud en warm water uit de kraan komt. We openen en
sluiten de kraan altijd met koud water. Kookplaten en waterkokers zijn niet
aanwezig in ruimtes waar kinderen verblijven.
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