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1. Inleiding 
 

Dit veiligheid en gezondheid beleid is een belangrijk deel van ons beleid. 

In de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang, IKK (sinds 1-1-2018) is vastgelegd dat iedere opvang een 

actueel beleid samenstelt en nastreeft. 

Een beleid aangepast naar ons kinderdagverblijf en de manieren waarop wij omgaan met alle 

onderwerpen rondom de veiligheid en gezondheid van alle kinderen en het personeel op het 

kinderdagverblijf.  

 

Chr. Kinderdagverblijf De Regenboog voldoet aan de regels zoals die zijn opgesteld in de wet IKK. 

Wet kinderopvang en andere wetten en regels rondom de kinderopvang. 

Wij zijn in contact met Brandweer, GGD en huisarts om te kunnen voldoen aan kwaliteitseisen en 

passen indien nodig onze werkwijze en dit veiligheid en gezondheid beleid aan. Dit beleid wordt 

jaarlijks aangepast en aangevuld, zo houden we dit beleid actueel en kunnen we dit in de praktijk 

toepassen. Wij volgen nieuwe richtlijnen om ieder jaar te kunnen voldoen aan deze eisen en een zo 

veilig mogelijk omgeving te bieden.  

Ons pand en onze werkwijze worden jaarlijks gecontroleerd door brandweer en GGD, we bespreken 

met deze deskundige alle onderwerpen rondom de veiligheid en gezondheid van alle betrokken 

personen waarvoor dit beleid is bestemd. We bespreken alle thema’s rondom veiligheid en 

gezondheid in onze teamvergaderingen. 

We bespreken nieuwe wetten en afspraken rondom deze thema’s en ook situaties die zijn 

voorgevallen of die we juist in de toekomst willen voorkomen. 

 

 

 

Het doel van dit beleid is de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke  

werk-speel - en leeromgeving te bieden, kinderen beschermd worden tegen risico’s met grote 

gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. 

 

 

  

Het beschermen van de kinderen waar nodig 

• Een veilige omgeving is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om zich goed te kunnen 
ontwikkelen.  

Het ontwikkelen van de fysieke vaardigheden van de kinderen 

• Hoe jonger kinderen leren omgaan met risico's, hoe groter de kans dat zij later minder snel letsel 
oplopen.  

Bron: veiligheid.nl 

 

www.kdv-deregenboog.nl 
www.landelijkregisterkinderopvang.nl   registratie nummer: 172645396 

 

http://www.kdv-deregenboog.nl/
http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
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2. Werkwijze Kinderdagverblijf Chr. kdv De Regenboog 

 

2a.Vierogenbeleid 
Op de Regenboog is er dagelijks toezicht van PM-ers en ouders omdat de deuren open zijn en ouders 

en collega’s en leidinggevende in en uit lopen. Zo verkleinen we de momenten waarop er een 

medewerker zonder toezicht voor de kinderen zorgt. Zo voldoen wij aan het vierogenbeleid. In de 

praktijk blijkt ook dat je niet langer dan enkele minuten alleen bent voordat er weer ouders aanwezig 

tijdens het eerste en laatste uur van onze openingstijden.  

- Er zijn ramen tussen de groepsruimte en de gang 

 -We hebben babyfoons in beide slaapkamers 

- De verschoningsruimte is zichtbaar vanuit de groepsruimte.  

- We hebben veel ramen, zo zijn de PM-ers “in het zicht aan het werk” 

- Leidinggevende loopt regelmatig onverwachts binnen 

- Als collega’s letten we op elkaar en melden we situaties bij de leidinggevende als we 

grensoverschrijdend gedrag merken of verdenken. 

- Alle medewerkers staan ingeschreven in het landelijk register kinderopvang en in het bezit van een 

geldig VOG. 

-Volwassenen brengen en halen de kinderen gedurende de dag en komen zo onverwachts steeds 

binnen.   

- In onze gedragscode beschrijven we hoe we het risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel 

aanwezige volwassenen als kinderen zoveel mogelijk wordt beperkt.  

 

2b. Vaccinatiebeleid 
Ons vaccinatiebeleid komt voort uit onze Christelijke visie. We zijn een kinderdagverblijf waar 

iedereen welkom is. Ouders maken zelfstandig en persoonlijk de keuze voor wel of geen vaccinatie 

voor hun kind(eren). We weren geen kinderen vanwege welke reden dan ook. Dit houdt ook in dat 

het kan voorkomen dat er niet gevaccineerde kinderen komen naar ons kinderdagverblijf.  

De meeste kinderen zijn bij ons wel ingeënt. Door bijna iedereen te vaccineren komt een ziekte 

minder voor en is iedereen beschermd tegen de ziekte. Ook jonge kinderen die nog niet beschermd 

worden door vaccinatie en kinderen waarbij de vaccinatie niet goed werkt. Ze zijn dan beschermd 

door de immuniteit van de groep. We noemen dit groepsimmuniteit of kudde-immuniteit. 

 

2c. Achterwachtregeling 
Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kind ratio op grond van artikel 7, lid2 is in het 

kindercentrum één beroepskracht aanwezig, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch 

bereikbaar is en die binnen 15 minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een 

calamiteit. De houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het 

telefoonnummer van deze persoon.  Bij kinderdagverblijf de Regenboog zijn dit de PM-ers die niet 

aanwezig zijn op dat moment maar indien nodig binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn. In het 

kantoor hangt een lijst met de achterwachtregeling wie er wanneer gebeld moet worden. Binnen 15 

minuten is er dan een vervangende PM-er aanwezig. Als eerste lijn is het de regel de leidinggevende 

te bellen daarna geldt de volgorde van het protocol achterwacht. 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

2d. Drie-uurs regeling 
We zijn geopend van 7.30-18.00. Één PM-er start de dag om 7.30. Deze PM-er wijkt het eerste 

halfuur niet af omdat vele kinderen later gebracht worden. De kinderen komen allemaal hun eigen 

contracturen. Ouders beslissen zelf welke tijden het kind wordt ingeschreven en zal worden gebracht 

en opgehaald op De Regenboog. Hierop wordt het personeelsrooster aangepast. Bij een werkrooster 

van meer dan 8 uur heeft de PM-er recht op een pauze. De pauzes vinden plaats op inzicht van het 

moment. En gaat altijd in overleg met de collega’s van de dag. De eerste die pauze houdt is de 

collega die de ochtend het eerste aanwezig was. We kiezen vooral voor de tijd dat meeste kleine 

kinderen slapen. Tussen 13.00 uur en 14.45.  

We mogen volgens de drie-uursregeling, op een werkdag: 3uur van de BKR  (beroepskracht-ratio) 

afwijken. Voor de Regenboog betekent dit het eerste gedeelte in de ochtend wanneer 1 PM-er 

geopend heeft tot de tijd wanneer de tweede PM-er start.  Er op een aantal dagen wordt afgeweken 

een halfuur van 8.15 tot 8.45 wanneer het aantal kinderen toeneemt. En dan volgt er een afwijking 

tijdens de pauzes van collega’s. We werken met drie PM-ers op de groep, waarvan er per dag 2 PM-

ers recht hebben op een pauze. Dan wijken we een uur af, 2 pauzes van een halfuur. Totaal wijken 

we per dag 2,5 uur af. Buiten bovenstaande tijden wordt er niet afgeweken. Het laatste halfuur van 

17.30-18.00 staat er ook 1 PM-er op de groep dit is zo berekend dat er in dat halfuur ook nog kan 

worden afgeweken als er meerdere kinderen tot na 17.30 zijn. 

 

2e.Voeding en Traktatiebeleid 
We bieden kleine maaltijden aan en bespreken in het team onze wensen en onze visie rondom 

maaltijden. We begeleiden en stimuleren de kinderen in het eten en willen vooral geen strijd voeren 

tijdens de maaltijden.  

We kijken zo kindgericht wat het kind nodig heeft en begeleiden ouders in het maken van keuzes 

rondom eten. 

Als een kind jarig is of is geweest mag het zijn verjaardag vieren op ons kinderdagverblijf 

Aan de ouders wordt gevraagd om bij voorkeur een kleine traktatie te trakteren wat het kind graag 

lust. Hierbij kan gedacht worden aan rozijntjes een koekje of een snoepje. We hebben geen regel 

voor gezonde traktaties. Maar vragen om een kleine traktatie bij voorkeur wat het kind zelf graag 

lust. Rozijnen, koekjes of fruit.  

 

Bij ons kinderdagverblijf houden we rekening met eventuele diëten of allergieën van kinderen. 

Ouders zijn verantwoordelijk om de PM-ers op de hoogte te brengen van diëten, allergieën of 

wensen m.b.t. de voeding van het kind. Deze wensen en bijzonderheden worden besproken tijdens 

het intakegesprek en beschreven op het inschrijfformulier. Mocht er bij een kind kan zijn op een 

allergische reactie op bepaalde voeding, dan zijn ouders verantwoordelijk om stap voor stap door te 

geven hoe er in zo een situatie gehandeld moet worden. Mocht er verder speciale voeding of 

voedingswensen zijn, vragen wij u dit van thuis mee te nemen. 
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3. Grote en kleine risico’s  
We denken bij grote risico’s aan:  

*Infectieziekten 

*virussen/bacteriën - onhygiënisch werken = kruisbesmetting 

*Voedselinfectie of voedselvergiftiging 

 

We letten daarom tijdens onze werkzaamheden op om verspreiding van deze gezondheidsrisico’s 

voorkomen. 
 

Op de volgende manieren: 

Verspreiding via de lucht: 

-       Hoest- nies discipline, 

-       Ventileren en luchten 

 

Verspreiding via de handen: 
-       Handhygiëne op de juiste momenten en juiste manier 

-       Persoonlijke hygiëne zoals kleding, nagels en sieraden, handschoenen 

-       Desinfecterende handgel 

       
Via voedsel: 
-       Voedsel hygiëne en voedselveiligheid  

 

Via oppervlakken (speelgoed): 

-      Goede schoonmaak 

-      slabben en slaapzakken, Beddengoed wassen via ons was protocol 

        Ieder kind steeds eigen slab, slaapzakken via ons was protocol 

-      We werken via protocollen rondom schoonmaak en Hygiëne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

4 Omgaan met kleine Risico’s  
Kleine kinderen begrijpen dat bepaalde dingen wel of niet komen, maar vanaf de gemiddelde leeftijd 

van twee jaar, kun je kinderen leren omgaan met kleine risico’s omdat ze dan het risico leren 

begrijpen. Dan kun je afspraken maken met de kleine kinderen om risico’s te voorkomen. 

Afspraken tijdens spel en activiteiten, en om te gaan met speelgoed en omgaan met elkaar. 

Ook zorgen voor veilig speelgoed. Speelgoed wat kapot is gooien we weg. Als dit gebeurt leggen we 

dit ook uit aan de kinderen. 

De kinderen leren zo omgaan met kleine risico’s, spelen onder begeleiding. 

Er is altijd iemand in de groepsruimte aanwezig zodat we binnen handbereik kunnen ingrijpen zo 

nodig. Onze visie is spelenderwijs ontdekken en leren. De kinderen hebben vrij de ruimte om te 

ontdekken en spelen, onze pedagogisch werkers kijken mee en letten op veiligheid. 

Aan de kinderen leren we ook de gezondheid ‘regels’ zoals het wassen van de handen na een 

toiletbezoek en bij hoesten een hand voor de mond en een papieren zakdoek gebruiken voor 

verkouden neuzen. Zo leren we de kinderen omgaan met gezondheid en veiligheid op kinderniveau. 

Tijdens wandelen vertellen we dat we waarom we op de stoep blijven en laten we oudste peuters 

zelf wandelen en leren hen te wachten bij de stoeprand om eerst te kijken voor het oversteken. 

Meer hierover in ons protocol wandelen en buitenspelen. 

 

4a Vallen van (grote) hoogte 
Tijdens spel en activiteiten begeleiden we de kinderen door gevaarlijke situaties te voorkomen zoals 

het stapelen van attributen in de speelruimte waar ze op kunnen klimmen. 

Wel hebben we een zitbank voor ons raam in de groepsruimte waar kinderen op klimmen. 

Daar is het belangrijk dat er geen kinderstoelen naast komen te staan waar kinderen in klimmen. 

Op deze zitbank klimmen de allerkleinste niet op omdat ze er niet bij kunnen en de ouderen spelen  

zittend op deze zitbank met speelgoed in het raamkozijn. 

Er is altijd iemand in de groepsruimte om gevaarlijke situaties te signaleren. 

Kinderen klimmen ook wel eens op de eettafels in de groepsruimte en zo kunnen we de kinderen er 

op tijd afhalen om vallen van grote hoogte te voorkomen. 

Buiten op ons plein staat een speelhuis, hierop mogen de kinderen niet klimmen. 

-afspraak: Op de glijbaan moeten kinderen zitten, en mogen ze niet staan. 

Er is altijd iemand buiten als er kinderen buiten spelen. We beseffen dat kinderen ontdekken en 

proberen en spelenderwijs ontdekken het is onze taak ervoor te zorgen dat dit veilig kan en we hen 

begeleiden. Toch kunnen we niet alle situaties voorkomen en komt het voor dat kinderen vallen en 

zich stoten.  

4b.Verslikking 
Een kind kan zich verslikken in kleine voorwerpen of eten. 

We volgen jaarlijks de EHBO-cursus om zo snel mogelijk hulp te verlenen of indien nodig hulp in te 

schakelen zoals de huisarts of ambulance. 

-afspraak: We eten altijd onder begeleiding en we eten altijd aan tafel. 

 

4c.Vergiftiging 
Er is op ons kinderdagverblijf een Gif wijzer aanwezig. We zullen ten allen tijde overleggen met een 

arts als we een kind met een vergiftiging zien of verdenken. 
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4d.Verbranding 
Hete dranken zetten wij achteraan het aanrecht in de keuken zodat de kinderen er niet bij kunnen. 

Ten allen tijde buiten het bereik van de kinderen. We drinken geen hete dranken met een kind op 

schoot. Warme maaltijden worden altijd getest op hitte voordat we dit aan kind te eten geven. 

Verbranding van de zon wordt voorkomen zoals beschreven in ons protocol warme zomerdagen. 

 

4e.Verdrinking 
In de zomer zijn er strenge regels op een buitenbad. Dit staat uitgebreid beschreven in ons Zomer 

protocol. Tijdens wateractiviteiten zijn de kinderen nooit alleen 

Wateractiviteiten 

In de zomermaanden spelen we veel met water. In een waterba k of met een sproeier 

en ook hebben we een lage waterbak met bootjes voor de allerkleinsten.  

Een zwembadje wordt alleen opgezet als het boven de 2 5’C is en het aantal kinderen 

het toelaat om deze activiteit te doen. Dit zal daarom vaker worden  georganiseerd in 

de zomervakantie-weken wanneer de groepen kleiner zijn.  

Ouders worden verzocht ALTIJD ons hek goed te sluiten i.v.m. een sloot bij onze parkeerplaatsen. 

Tijdens buitenspelen kijkt de aanwezige PM-er mee als kinderen via het buitenhek ons 

kinderdagverblijf verlaten zodat er geen kinderen “meegaan’ uit het hek. 

4h. Beknelling 
Kinderen kunnen klem komen te zitten met arm, been, hoofd, hand, vinger of voet. 

Onze spijlen van onze bedden en box zijn volgens de laatste richtlijnen gemaakt om beknelling zo 

veel mogelijk te voorkomen. Toch kunnen kinderen bekneld raken, omdat kinderen nieuwsgierig zijn 

en graag ontdekken en proberen. Zo steken ze hun vinger hand/voet ergens doorheen om ergens 

heen te klimmen of ergens bij te kunnen. 

We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen toch kunnen kinderen zelf door hun hand of been 

ergens tussen te steken bijvoorbeeld in speelgoed. 

We hebben een EHBO cursus gevolgd om eerste hulp te kunnen verlenen. 

Tijdens spel letten we op of kinderen ‘veilig’ spelen.  
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5. Risico-inventarisatie 
 

Naast de genoemde risico’s in de hiervoor genoemde onderwerpen a t/m h 

noemen we een aantal risico’s m.b.t tot de binnenruimten. 

De risico’s zijn eerder naar voren gekomen in een team overleg of naar aanleiding van een voorval 

tijdens de opvangdagen. Deze onderwerpen zijn eerder genoemd 

in een veiligheidsverslag. 

-Raam groepsruimte 

Afspraak deze mag alleen open als er toezicht in de groepsruimte is. 

Kinderen mogen niet aan de hendel van het raam komen. 

We houden het raam zo veel mogelijk gesloten dit ook i.v.m. ons systeem (klimaatbeheersing) 

- Brandslanghaspel-kast in de groepsruimte  

Onder deze kast mogen geen speelgoed attributen worden neergezet. Kinderen kunnen hier op 

klimmen en dan hun hoofd stoten. 

Afspraak is dat er een kinderstoel onder wordt geplaats als de kinderstoel niet in gebruik is. 

-Openslaande deuren. 

Kinderen mogen deze deur niet zelf openen. 

Een medewerkers opent en sluit deze deur zodat we het risico op vingers tussen deze openslaande 

deuren willen voorkomen. 

-Koelkast magneet 

Geen kleine magneten aan geen magneten aan de voorzijde van de koelkast, i.v.m. met risico van 

kleine onderdelen inslikken.    

-Kapot of beschadigd speelgoed 

Dit wordt direct weggegooid omdat dit gevaarlijk is voor deze jongere doelgroep. 

-Kleine speelgoed voorwerpen  

We beperken kleine onderdelen zo veel mogelijk. 

Spelletjesonderdelen of klein speelgoed voor de ouderen kinderen gebruiken we alleen als de 

jongsten slapen en ruimen we op als zij weer aanwezig in de groepsruimte en gebruiken we alleen 

onder toezicht. Dit om verslikking te voorkomen. 

 

5h. Buiten risico’s 
Naast de genoemde risico’s in de hiervoor genoemde onderwerpen a t/m h 

noemen we een aantal risico’s m.b.t tot de buitenruimte. 

-Het hek 

zie 3 e : Ouders worden verzocht ALTIJD ons hek goed te sluiten. 

- Zandbak 

Afsluitbare zandbak. De zandbak wordt ieder zomer opnieuw gevuld. 

Afspraak: Zandbak en watertafel altijd onder toezicht van een medewerker. 
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6. Meldcode Kindermishandeling 

 
We volgen de laatste versie meldcode kindermishandeling   

Juni 2018 

De meldcode inclusief afwegingskader, de meldplicht en hoe om te gaan met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling  

 

7. Grensoverschrijdend gedrag 
 

Chr. kdv De Regenboog een Protocol Gedragscode om ongewenst gedrag te voorkomen en te 

bestrijden. We volgen deze richtlijnen en de richtlijnen zoals beschreven in de meldcode waar ook 

staat beschreven hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. 

 

8. Hygiëne 

8a. Schoonmaak/Hygiëne 
Schoonmaak en hygiëne op een kinderdagverblijf een belangrijk onderdeel van de dagelijkse 

werkzaamheden. We letten er op dat we alles et zorg en aandacht verzorgen, schoon maken en 

schoon houden. Ook leren we kleine kinderen dat hygiëne belangrijk is. 

We leren handen wassen, hoesten met een hand ervoor, zakdoek te gebruiken bij verkoudheid en 

zorgen ervoor dat kinderen al leren wat belangrijk is m.b.t. dagelijkse hygiëne.  

 

8b. Binnenmilieu 

Ventilatie - binnenruimten/slaapruimte. 
Iedere ochtend luchten we beide slaapruimten. De groepsruimte luchten wij met een raam in de 

groepsruimte luchten wij tijdens het stofzuigen dagelijks na de lunch. Verder hebben wij in ons 

gehele pand vloerverwarming en het systeem verzorgt klimaatbeheersing via het plafond.  

We hebben in de groepsruimte een thermometer en hygrometer zodat we deze waarden in de gaten 

kunnen houden. De hygrometer moet een waarde aangeven van tussen de 40 en 60. 

In beide slaapkamers en ook in kantoorruimte hangt een thermostaat om de temperatuur af te 

kunnen lezen. 

 

8c. Klimaatbeheersing 

 

We hebben op de Regenboog samen met het gehele pand De Beemd een klimaatbeheersing 

installatie. 

 

8d.Hygiëne code voor kleine instellingen 
We volgen de richtlijnen van schoonmaak hygiëne code voor een kleine instelling van Branche 

Kinderopvang.  
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8.e Kinderziekten 
We volgen de richtlijnen van de KIDDI-app waarin uitgebreid staat beschreven welke kinderziekten er 

zijn en hoe wij moeten handelen. 

 

8f. Ziekte 
In ons Pedagogisch beleidsplan staat uitgebreid beschreven hoe wij handelen bij ziekte. 

Iedere situatie bekijken we wat er aan de hand is en welke beslissingen nodig zijn. 

We geven ouders advies en denken mee wat het zou kunnen zijn. Echter zijn wij geen medisch 

personeel en zullen ten allen tijde doorverwijzen naar een professional. 

We bellen naar ouders voor overleg in geval van (plotseling) ziekte. 

Over het geven van medicijnen maken we duidelijke afspraken met ouders en handelen wij zoals 

beschreven staat in ons Pedagogisch beleidsplan. 

 

Ziekte- Zoals beschreven in ons Ped. Beleidsplan  

 

Als een kind ziek is/wordt wil je als kind natuurlijk het liefst thuis zijn. Dat geldt net als voor 

volwassenen ook voor kinderen. Wij kijken naar een aantal signalen om te bepalen of het kind ziek is; 

1. Gedrag van het kind   (hangerig, slaperig, geen zin in spelen, overgeven, diarree, pijnklachten.)  

2. Klachten van het kind (pijnklachten, vermoeidheid of veel huilen)  

3. Uiterlijke kenmerken (Vlekjes, blaasjes, bulten)  

4. Temperatuur.   

We meten met een thermometer op het voorhoofd.  Alleen indien nodig meten we anaal de 

temperatuur van het kind. Tot 38.5 spreken we van verhoging. Boven de 38.5 Celsius spreken we van 

koorts.  

We overleggen het graag met de ouders. Bij een snel verslechterend beeld, aanhoudende koorts of 

(kinder)ziektes waardoor het kind de opvang niet mag bezoeken. Als wij de zorg die nodig is als PM-

er niet kunnen verlenen, bellen wij met de vraag of ouders het kind kunnen ophalen. 

We volgen de Richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid   “Informatie over 

ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang’ met daarin 

informatie over ziektebeelden/kinderziekten.  En de richtlijnen KIDDI-app: In de KIDDI-app is 

eenvoudig informatie te vinden over infectieziekten, hygiëne en wanneer er contact opgenomen 

moet worden met de GGD.   

 

Als uw kind een van de kinderziekten heeft BEL dan altijd even naar ons op. Zo kunnen we andere 

ouders op tijd inlichten bij een uitbraak van een kinderziekte en overleggen of het kind naar de 

Regenboog kan komen. Bij grote zorgen rondom de gezondheid van een kind zullen wij naar de 

dichtbij zijnde huisarts in het dorp bellen. De veiligheid en gezondheid van het kind en de andere 

kinderen staan centraal. Onze PM-ers zijn in het bezit van een geldig EHBO-voor kinderen en baby’s. 

Als het kind nog speelt en verder geen ‘extra’ zorg nodig heeft zullen we ouders op de hoogte 

houden maar kan het kind op de Regenboog blijven. We kijken iedere situatie naar het kind zelf en 

overleggen wat de ouders willen en kunnen doen. 
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Zoals verplicht in artikel 26.  

In de Wet publieke gezondheid staat dat instellingen in bepaalde gevallen 

infectieziekten bij de GGD moeten melden. Deze meldingen worden “ Artikel 

26  meldingen” genoemd.  Artikel 26  is bedoeld voor instellingen waar groepen mens en 

wonen of dagdelen verblijven, die kwetsbaar zijn voor infectieziekten.  

 

We melden indien nodig bij de afdeling Infectieziekten bestrijding van de  plaatselijke 

GGD. We hangen een deurbriefje op bij onze ingang zodat ouders op de hoogte zijn.  

078- 7708508 

GGD ZHZ Dienst Gezondheid en Jeugd  

9. Veiligheid 

9a.Veilig slapen 
We volgen de richtlijnen uit ons Protocol Veilig Slapen van het Nederlands centrum 

Jeugdgezondheid. 

We maken de bedden laag op, Maken gebruik van babyfoons en controleren babys’s tijdens het 

slapen regelmatig. Baby’s slapen alleen bij toestemming in een wagen en dan alleen onder toezicht in 

groepsruimte  Bijvoorbeeld na een wandeling. Dit is alleen bij uitzondering, we laten baby’s dagelijks 

in een van onze bedden slapen. 

We zorgen ervoor dat de slaapruimtes niet te warm zijn en dagelijks worden geventileerd. 

Afspraak over inbakeren, alleen met toestemming van ouders/verzorgers en afspraak is het niet 

inbakeren (bij ziekte) van een kind met koorts. 

 

9b. Buiten spelen en wandelen 
We gaan dagelijks (als het weer dit toelaat) naar buiten om te spelen in onze tuin of we maken een 

wandeling door het dorp. Voorkeur voor wandelen aan de beemdweg waar minder verkeer rijdt. 

Door het dorp wandelen we door straten naar bijvoorbeeld een speeltuin in een woonwijk. Dit kan 

alleen als er genoeg Pedagogisch werkers meegaan tijdens deze wandelingen. 

Er kunnen 6 kinderen in onze bolderwagen, zij zitten veilig vast in een tuigje en in een eigen stoel. 

Daarnaast lopen er gemiddeld zo’n 7 kinderen zelf mee. We leren hen goed op te letten in het 

verkeer. We stoppen bij iedere stoeprand en blijven op de stoep. 

Aan de beemdweg stoppen kinderen bij iedere lantaarnpaal om de groep bij elkaar te houden. 

In een speeltuin verspreiden de Pedagogisch werkers over de speeltuin om overzicht te houden. 

Tijdens wandelingen blijven we kind aantal tellen zodat we alle kinderen in het vizier houden. 

Tijdens buiten spelen letten we op de grote en kleine risico’s tijdens het spelen. We letten op de 

samenstelling van de groep en passen het spel of de speelmaterialen aan de leeftijden. 

Ook leren we peuters te letten op de kleinere kinderen die ook buiten zijn en dat zij elkaar niet 

belemmeren in buitenspel. Denk aan fietsen langs de jongste en het omver rennen van de jongsten 

op het speelplein.  Klimmen en ontdekken hoort erbij en we dagen de kinderen uit tot grove 

motorische ontwikkeling wat buiten nog meer kan ontwikkelen. 

We hebben passend buitenspeelgoed voor alle leeftijdsfasen. Denk aan loopfietsen, trapkar, 

driewieler en step maar ook een loopauto of loopstoel.  
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9c. Leren omgaan met risico’s  
Het doel van dit beleid;  

Het beschermen van de kinderen waar nodig  

Een veilige omgeving is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om zich goed te 

kunnen ontwikkelen.  

Het ontwikkelen van de fysieke vaardigheden van de kinderen  

Hoe jonger kinderen leren omgaan met risico's, hoe groter de kans dat zij later minder 

snel letsel oplopen.  

 

9d. Brandveiligheid/Ontruiming 
We hebben een uitgebreid ontruiming protocol in samenwerking met Dorpshuis de BEEMD waar wij 

gevestigd zijn. We oefenen jaarlijks een ontruiming en bespreken deze ook tijdens vergaderingen 

zodat medewerkers op de hoogte zijn. 

Jaarlijks is er een controle namens de plaatselijke brandweer. 

Zo worden onze brandblusmiddelen gecontroleerd en indien nodig vervangen. 

 

9.e EHBO 
Alle medewerkers zijn in het bezit van een geldig EHBO certificaat en herhalen deze jaarlijks. 

Alle medische eerste hulp verlening wordt gedaan door een medewerker en geen stagiaire. 

Stagiaires worden gevraagd in een EHBO situatie zo snel mogelijk de dichtbij zijnde  PM-er erbij te 

roepen. 

Medicijnen worden bewaard op het aanrecht of in de koelkast zodat kinderen er niet bij kunnen. 

Als ouders medicijnen in de tas bewaren vragen we dit in ene afsluitbare verpakking of doos op te 

bergen in de tas van het kind. Medicijnen worden alleen gegeven als ouders daar toestemming voor 

geven; mondeling of telefonisch en alleen toegediend door een PM-er. 

 

9f. BHV 
Drie van ons team hebben jaarlijks een BHV- cursus. 

Simone Hak en Jantine van der Rhee volgen deze cursus bij FACTS opleidingen en combineren deze 

cursus met de uitgebreide EHBO-bij kinderen cursus ook bij FACTS Opleidingen en dienstverlening. 

Veiligheidscursus NIBHV. Gerdine Wijland heeft de opleinding behaald via Inprevo. 

 

Simone Hak-Boogaarts Cursus gevolgd op  
3oktober 2019 

Geldig t/m 3-10-2020 

Jantine van der Rhee Cursus gevolgd op  
3oktober 2019 

Geldig t/m 3-10-2020 

Gerdine Wijland Cursus gevolgd op 
18 november 2019 
 

Geldig t/m  30-11-2020 

 

 

 

 



14 
 

 

 

9g. Privacy 
 

We hebben in 2019 een Privacy beleid gemaakt om de privacy van zowel medewerkers en ouders en 

kinderen te beschermen. We hebben belangrijke gegevens achter slot, en zijn niet voor derden 

zichtbaar. Alleen met toestemming van ouders worden gegevens gedeeld. 

Voor het maken van foto’s hebben ouders een toestemmingsformilier ingevuld zodat zij 

toestemming geven voor het maken van foto’s en kunnen aangeven hoe zij deze willen ontvangen. 

 

10. Bijlagen: Protocol 

1 Protocol: Uitstapjes 

 

2 Protocol: Wandelen en Buitenspelen 

 

3 Protocol: Warme zomerdagen 

 

4 Protocol  Geneesmiddelen 
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1.PROTOCOL Uitstapjes 

Een activiteit buiten de Regenboogmuren. 
Bij een kleine groep kinderen kunnen we een uitstapje 

organiseren. 

Dit gebeurt vooral in de (school) vakantie waarop er vele 

afmeldingen zijn. Zo kunnen we met een kleine groep kinderen 

en met genoeg PM-ers een extra activiteit organiseren. (max.10 kinderen) 

Planning 

We kijken eerst naar het aantal aanwezige kinderen en ook het aantal PM-ers en die 

tijden waarop zij aanwezig zijn welk moment het meest geschikt is om de gekozen 

activiteit te plannen. 

Afspraak: Een uitstapje met maximaal 10 kinderen en minimaal 3 PM-ers.  

Minder dan 10 kinderen kan een uitstapje worden georganiseerd met 2 PM-ers. (met 

een maximaal van 8 kinderen) 

 

Wat kunnen we zoal organiseren: 

• Een lange wandeling door het dorp met een georganiseerde picknick.  

(in een van de speeltuinen van Oud-Alblas) 

• Een bezoekje aan een (kinder)boerderij. 

• Een boswandeling in het Alblasserbos. 

• Op bezoek; ouderenmiddag in de Beemd. 

• Eten bij een restaurant/snackbar. 

• Een activiteit in het dorp. 

Een wandeling door het dorp, het bezoeken van de (week)markt en een 

sportactiviteit op het voetbalveld aan de Beemdweg zijn structurele 

voorkomende uitstapjes en zijn meegenomen in ons Protocol Wandelen en 

Buitenspelen. Tijdens een wandeling door het dorp kan het voorkomen dat 

we ook de markt bezoeken of in een speeltuin in een van de woonwijken  

spelen of een korte activiteit zoals voetbal, sportdag of een speurtocht 

organiseren. 
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Vooraf vragen we altijd toestemming en zullen we de ouders/verzorgers duidelijke 

instructie/informatie geven over onze geplande activiteit. 

(indien van toepassing) 

- Gegevens van het uitstapje, locatie, welke tijden. 

- Lenen van de autostoel 

- Dringend 06nummer waarop wij kunnen bellen 

- Evt. mee te nemen kleding o.i.d. passend bij het uitstapje  

 

Het uitstapje gaat alleen door als we toestemming hebben en we met het juiste 

aantal PM-ers op stap kunnen gaan. 

De ouders/verzorgers blijven ten alle tijden eindverantwoordelijk voor hun kind tijdens 

hun verblijf op De Regenboog. Als u het als ouder niet prettig vindt dat uw kind 

meerijdt met een van onze PM-ers en niet instemt met dit uitstapje gaat het uitstapje 

niet door. We mogen alleen een uitstapje organiseren als alle ouders/verzorgers van 

de betreffende groep kinderen toestemming geven. 

 

U kunt altijd bij ons terecht over de keuze en over uw wensen en vragen rondom het 

uitstapje. We willen alleen een uitstapje organiseren als daar een gelegenheid voor is 

en we op een verantwoorde manier de opvang kunnen bieden zoals we ook tijdens 

een gewone opvangdag kunnen bieden. Vaak is het net dat ene extra uitstapje wat 

het voor de kinderen extra speciaal maakt om nieuwe ervaringen op te doen, zeker 

tijdens (school)vakanties waarin oudere broers en zussen ook extra uitstapjes 

ondernemen. 

 

Wat nemen we mee? 

-Mobiele telefoon 

-Kleine EHBO-tas 

-Gegevens van de betreffende groep 

-Benodigdheden van de betreffende groep voeding/verschoning/persoonlijke kind 

spullen* alleen mee als deze niet gemist kan worden. (denk aan speen) 

-Flesje water 

 

*Persoonlijk speelgoed of eigen tas niet meenemen want dit kan kwijtraken en we 

kunnen niet alles meenemen onderweg. 
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Waar letten we extra op tijdens uitstapjes: 

 

- Zorgen ervoor dat ouders op tijd op de hoogte zijn van dit uitstapje 

- Lichten ouders op tijd in met alle gegevens van het gekozen uitstapje 

- Overleggen en spreken af welk tijdstip het uitstapje zal worden gehouden 

- Zorgen voor het juiste vervoer (incl. lenen autostoel indien nodig) 

- We gaan goed voorbereid op weg, nemen mee wat we nodig (kunnen) 

hebben. 

- Letten op het weerbericht 

- Nemen de benodigdheden en de gegevens van de betreffende groep mee. 

- Tellen gedurende het uitstapjes het aantal kinderen 

- Houden overzicht, blijven in de buurt van groep. 

- Blijven als groep bij elkaar, er mag geen PM-er de groep verlaten met een 

aantal kinderen, we gaan met elkaar op stap. 

- We letten op de planning en tijdschema’s 

- We houden rekening met de voeding/eet/slaapschema’s van de betreffende 

groep. (indien nodig passen we deze iets aan rekening houdend met het 

tijdschema van het uitstapje (indien nodig rekening houdend met de reistijden) 

- We kiezen voor geschikte uitstapje passend bij de betreffende groep. 

- We letten op veiligheid en zullen ons houden aan alle bekende 

regels/wetgeving rondom professionele Kinderopvang. Ook al zijn we buiten 

de muren van ons kinderdagverblijf bij een uitstapje geldt ons beleid en de 

daarbij behorende afspraken en regels. 

- We maken foto’s maar respecteren de privacy van anderen en zullen alleen 

met toestemming deze foto’s delen/versturen. 

- We zorgen ervoor dat we ons houden aan de gekozen tijdsplanning en indien 

nodig zullen we ouders informeren mocht dit niet lukken. 

- Een uitstapje kan alleen worden georganiseerd met toestemming van de 

leidinggevende, zonder toestemming van leidinggevende/ouders/verzorgers 

kan deze activiteit buiten de muren van de Regenboog niet doorgaan. 
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1.Wandelen en Buiten spelen 

We proberen iedere dag wel even naar buiten te gaan met 

de kinderen. 
Buiten spelen en wandelen zijn onderdeel van ons dagschema.  

We gaan graag naar buiten. De kinderen hebben buiten meer 

bewegingsruimte en kunnen even ontladen of juist opladen door 

even naar buiten te gaan. 

 

Planning 

We overleggen welke keuze de voorkeur naar uitgaat, wandelen of buiten spelen in 

onze tuin. 

We wisselen dit af en onze keuze hangt sterk af van het weerbericht. 

Even spelen als we een regenbui verwachten kan vaak toch even, we zijn zo weer 

naar binnen mocht het echt gaan regenen. 

Als het naar buiten gaan echt niet lukt in de ochtend kijken we in de middag of er 

toch nog naar buiten gegaan kan worden. We kunnen in de middag ook wandelen of 

buiten spelen. Op dagen met mooi weer kiezen we vaak voor twee 

buitenspeelmomenten of een wandeling en een buitspeelmoment. 

 

Protocol rondom wandelen: 

 

Wat kunnen we tijdens een wandeling organiseren: 

• Een lange wandeling door het dorp met een tussenstop in een van de 

speeltuinen in de woonwijken van Oud-Alblas. 

• Bezoekje aan het sportveldje aan de Beemdweg. 

• Speurtocht door Oud-Alblas, volg de stoepkrijtpijlen. 

• Bezoekje aan de (week)markt, donderdag bij de kerk van Oud-Alblas. 

• Bezoek (na overleg) aan de boerderij aan de Beemdweg. 

 

Afspraken rondom Wandelen: 

 

- Voor vertrek tellen we het aantal kinderen wat meegaan op onze wandeling 

- We verdelen de taken, bolderwagen en begeleiding van de zelf lopende 

kinderen. De oudste peuters lopen zelf mee tijdens onze wandeling. 

- We gaan altijd met genoeg PM-ers op stap. 

- We nemen altijd een mobiele telefoon mee als we gaan wandelen. 

- We blijven op de stoep. 

- De bolderwagen rijdt achteraan. 
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- We wandelen met een bolderwagen waarin 6 kinderen vastzitten, we maken 

deze kleine kinderen altijd vast. 

 

 

- We leren de kinderen ‘verkeersregels-Buitenregels’ naar de 

ontwikkelingsfasen van het kind, de oudere peuters leren op de stoep lopen, 

wandelen langs auto’s zonder deze aan te raken. Wachten op elkaar, wachten 

op de bolderwagen. Wachten bij de stoeprand, Niet rennen door de straten, 

goed kijken bij het oversteken. Uitkijken voor fietsers. Niet zomaar in tuinen 

wandelen. We leren deze ‘regels’ spelenderwijs aan en vooral als deze 

momenten zich voordoen zo kunnen de kinderen deze situaties herkennen en 

leren met deze risico’s om te gaan. 

- Stagiaires mogen nooit alleen wandelen 

- In de middag wandelen we alleen bekende route langs beemdweg zodat 

ouders hun kind daar kunnen ophalen tijdens ophaaltijden tijdens onze 

wandeling en ouders niet hoeven te wachten tot we terug zijn. 

- Op de beemdweg stoppen de kinderen bij iedere lantaarnpaal zodat ze niet te 

ver voorruit kunnen rennen. 

- De beemdweg ligt net buiten het dorp en daar is het wat rustiger en daar 

kunnen de kinderen stukken rennen, het is een bredere asfaltweg en er rijden 

bijna geen auto’s. 

- We wandelen ook juist door de woonwijk omdat we hen dan leren op de stoep 

te blijven. 

- Tijdens het wandelen blijven we het aantal kinderen tellen om er zeker van te 

zijn dat iedereen te zien is 

- In een speeltuin verspreiden we over de ruimte zodat we alle kinderen kunnen 

zien. 

- We selecteren een speeltuin naar de leeftijden van de betreffende groep of de 

loopafstand naar deze speeltijd qua wandeling of qua planning. 

- Een bezoekje aan de markt is leerzaam en een iets langere wandeling. 

De kinderen genieten van een bezoekje aan de markt en leren ook wat een 

markt is en kunnen leren over de soorten fruit en groente die een groenteman 

verkoopt. 

- We verdelen op de markt als PM-er de taken goed, de een koopt bij een 

kraam, de anderen letten op de kinderen. We kiezen er soms voor om de 

kinderen op de stoeprand te laten zitten (als dit kan, en niet nat is) tijdens het 

wachten bij de marktkraam. 

- Het sportveld aan de beemdweg is volledig omheind met een laag hek, we 

begeleiden de kinderen met het naar binnen klimmen door het lage hek waar 

je naar binnen kunt stappen. 

Eenmaal binnen, kunnen kinderen op het kunstgras spelen en rennen en 

voetballen. 

- Een speurtocht organiseren we vooral in de zomermaanden. Dit geeft een 

goede reden tot nieuwe routes waar de kinderen nieuwe gebieden verkennen. 

Ook het zoeken van de pijlen is al een activiteit op zich, buiten de activiteit van 

de wandeling. 

- Een bezoekje aan de boerderij kan alleen tijdens de zomermaanden wanneer 

de deuren van de stal geopend zijn en we een kijkje nemen aan de staldeur 

om de kinderen de koeien van dichtbij te laten zien. 
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Afspraken rondom een : 

• een tussenstop in een van de speeltuinen in de woonwijken van Oud-Alblas. 

-We kiezen een speeltuin die past bij de doelgroep van die dag. 

Er zijn verschillende speeltuinen met speeltoestellen, de ene is meer geschikt voor 

oudste peuters. 

- We overleggen welke speeltuin onze voorkeur heeft. 

-We verdelen het aantal PW-ers en stagiaires over de ruimte van de speeltuin, zo 

zien we de kinderen goed en houden we overzicht. 

- We spreken af wie op de allerkleinste let. 

- Letten op de veiligheid van alle kinderen, proberen gevaarlijke situaties te 

voorkomen 

- Kinderen mogen zelf ontdekken en spelen in de gekozen speeltuin. 

- Andere aanwezige kinderen zijn onderdeel van deze activiteit maar zijn niet onder 

onze verantwoordelijkheid in de speeltuin, onze aandacht gaat natuurlijk uit naar de 

kinderen van de Regenboog. 

- We begeleiden de kinderen op/bij de speeltoestellen. 

- We blijven de kinderen tellen. 

- We letten op tijd en planning. 

 

 

Afspraken rondom een : 

• Bezoekje aan het sportveldje aan de Beemdweg. 

-We helpen de kinderen over het hek/ de omheining heen. 

- De bolderwagen plaatsen we bij het hek. 

- We verdelen het aantal PW-ers en stagiaires over de ruimte van dit sportveld, zo 

zien we de kinderen goed en houden we overzicht. 

- We spreken af wie op de allerkleinste let. 

- Letten op de veiligheid van alle kinderen, proberen gevaarlijke situaties te 

voorkomen 

- Kinderen mogen zelf ontdekken en spelen (met meegenomen speelgoed 

bijvoorbeeld zoals een voetbal of spel) 

- Kinderen mogen niet op eigen initiatief het hek uitklimmen het sportveld verlaten. 

- We blijven als groep bij elkaar. 

- We blijven de kinderen tellen. 

- We letten op tijd en planning. 
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Afspraken rondom een : 

• Speurtocht door Oud-Alblas, volg de stoepkrijtpijlen. 

Afspraken rondom wandelen met extra aandacht voor deze afspraken: 

-We stoppen als gehele groep mocht er iemand stil staan. We blijven als groep bij 

elkaar. 

-We geven de kinderen een hand bij gevaarlijke situaties en houden deze vast bij 

een gevaarlijke oversteek of als auto’s of fietsers willen oversteken. -We verdelen het 

aantal PW-ers en stagiaires over de groep, een aantal voor een aantal achteraan, zo 

houden we overzicht. 

- We blijven de kinderen tellen. 

- We letten op tijd en planning. 

 

Afspraken rondom een : 

• Bezoekje aan de (week)markt, donderdag bij de kerk van Oud-Alblas. 

Afspraken rondom wandelen met extra aandacht voor deze afspraken 

-We stoppen als gehele groep mocht er iemand stil staan. We blijven als groep bij 

elkaar. 

-We geven de kinderen een hand bij gevaarlijke situaties en houden deze vast bij 

een gevaarlijke oversteek of als auto’s of fietsers willen oversteken. 

-Tijdens het bezoekje aan de markt blijven we kinderen tellen. 

- 1 PW-er kiest producten en rekent af, de andere blijven met hun aandacht bij de 

kinderen. 

- Kinderen mogen op het stoeprandje zitten tijdens het kopen/wachten. 

 

Afspraken rondom een : 

• Bezoek (na overleg) aan de boerderij aan de Beemdweg. 

-We gaan alleen na overleg met de eigenaar van de boerderij en zijn toestemming 

om dichtbij te mogen komen kijken. 

We staan niet zomaar in de stal, dit om besmetting met gevaarlijke bacteriën/ziekten 

te voorkomen. 

-We blijven op veilige afstand van de koeien. 

-We maken geen herrie en zorgen voor zo min mogelijk overlast. 

- We aaien geen koeien. 
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Protocol rondom Buiten Spelen: 

 

Wat kunnen we buiten allemaal doen: 

• Rijden op traptracktors 

• Fietsen op driewielers 

• Steppen op step 

• Fietsen op loopauto’s 

• Spelen in een buitenspeelhuis 

• Glijden op de glijbaan 

• Op de wipkippen 

• Zitten aan een picknicktafel 

• Spelen met grote speelauto’s 

• Autogarage met kleine auto’s 

• Spelen met een bal 

• Speelgoedgereedschap 

• Rijden met een poppenwagen 

 

In de zomer:  zandbak, stoepkrijt, bellenblaas en bij zomerse temperaturen een 

waterbaan voor kleine bootjes en een watersproeier en in de vakantie een 

zwembadje. Voor afspraken over het zwembadje: zie protocol 3.Warme zomerdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

Afspraken rondom Buiten Spelen 

 

- De gehele groep kinderen spelen nooit alleen buiten. Er is altijd een PM-er 

aanwezig. Stagiaires zijn nooit alleen buiten. 

Afspraak: De oudste peuters mogen alleen spelen als de kleinste slapen, we 

houden de deur naar de groepsruimte open en lopen regelmatig naar buiten 

om te zien hoe het gaat. Langer dan 10 minuten zijn ze nooit alleen.  

- Kinderen mogen niet op het speelhuis klimmen. 

- We laten de kinderen buiten vooral zelf ontdekken en spelen 

- We leren de kinderen de traptracktors en fietsen te delen en daarom moeten 

zij soms op hun beurt (leren) wachten. 

- We houden overzicht door als PM-er over de buitenruimte te verdelen. 

Zo hebben de kinderen een PM-er in de buurt en kan een PM-er reageren en 

meepraten over wat er gebeurt en wat er te doen en te zien is. 

- We zetten speelgoed aan de kant wat niet in gebruik is om de veiligheid te 

bewaken. 

- Kinderen mogen niet botsen met fietsen en tracktors, om ongelukken en 

omduwen te voorkomen. 

- Kleine kinderen mogen in een loopkar of in de zomermaanden in onze 

buitenbox. 

- In de zomermaanden hebben we een zandbak en een watertafel deze mogen 

alleen bij uitzondering tegelijkertijd open. 

- Afspraak: Kinderen mogen zelf niet de deur openen en sluiten omdat dit een 

zware deur is die gevaarlijk dicht valt. 

Er zitten wel Vingerstrips op, toch is het opletten. 

- In de schuur mogen geen kinderen zelf speelgoed pakken. 

- Bij het openen van de zandbak zetten we de deksels veilig weg. 

- We letten erop dat kinderen geen voorwerpen (van buiten) in de mond 

stoppen. 

- We weten hoe we moeten handelen na een val of bij struikelen en zijn allen in 

het bezit van een geldig EHBO-bij kinderen certificaat. 

- Ouders worden duidelijk gevraagd om het hek altijd goed te sluiten. 

Op het hek staat een groot bord: #AFSLUITEN met een # 

We letter erop dat er geen kinderen ongevraagd ‘mee-glippen door dit hek als 

er iemand het hek doorgaat’ 
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- We geven de kinderen passend speelgoed voor buiten passend bij de 

leeftijden van de betreffende groep zodat er voor alle leeftijden speelgoed te 

vinden is. 

- We laten ook een deel van het buitenspeelgoed in de schuur, we kunnen niet 

alles tegelijkertijd buiten gebruiken. 

Door een goede selectie te maken is er meer speelruimte en kunnen de 

kinderen makkelijker kiezen. Afwisselen van onze verschillende soorten 

buitenspeelgoed is ook een optie voor ochtend of middag bijvoorbeeld. 

Het ene moment wel ballen om over te gooien en te voetballen en het andere 

moment juist de auto’s en autogarage. Ook bellenblazen of stoepkrijten als 

activiteit inzetten is ook een moment van fietsen opruimen en dan juist te 

kiezen voor andere materialen. 

Wel zorgen we voor verschillende fietsen voor de verschillende leeftijden 

- We smeren de kinderen meerdere malen in, we volgen ons protocol warme 

zomerdagen. 

- In de zomer zorgen we voor genoeg schaduwplekken om uit de zon te kunnen 

zitten en/of spelen 

- We zorgen in de koude maanden ervoor dat kinderen er goed zijn aangekleed 

jas goed dicht en sjaals om. Kinderen die het koud hebben of niet 

spelen/bewegen en het daardoor koud krijgen mogen naar binnen wanneer zij 

dit aangeven. Een kort buitenzijn is ook goed, eventjes buiten is voor hen al 

genoeg. 

- We verdelen het moment van buitenzijn ook onder de PM-ers en gaat altijd in 

overleg. Wie gaat er mee wandelen? Wie wil er graag naar buiten, is nog niet 

buiten geweest? 

 

We genieten van onze ruime tuin met uitzicht op een weiland waar soms schapen 

of paarden staan. We hebben deel tegels, deel kunstgras. 

De tuin staat nog op ons wensenlijstje van opknappen zodat we het kunstgras 

ook echt onderdeel gaan laten zijn van onze tuin en ook willen we meer uitdaging 

toevoegen in onze tuin. 

Dit is na onze verhuizing (2018) en inrichten in 2019 nog niet tot een concreet 

plan gekomen. In de toekomst willen we kijken naar hoe we onze willen gaan 

inrichten. 
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Dit protocol is een onderdeel van ons Veiligheid en Gezondheidsbeleid. 
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3.Warme zomerdagen. 

Met warme zomerdagen boven de 25’C volgen wij ons protocol warme 

zomerdagen. 

Zo hebben we een aantal extra aandachtspunten waar we natuurlijk de 

kinderen beschermen tegen de hitte. Alle kinderen worden op zonnige 

dagen ingesmeerd met zonnebrand factor 50. (ochtend, middag en zo 

nodig keer extra in de middag) We herhalen dit steeds opnieuw als we 

naar buiten gaan. Als het kind allergisch is voor een bepaalde zonnebrand vragen wij ouders 

zelf de geschikte zonnebrand mee te geven in de tas.  

Ouders geven hun kinderen een petje en/of zonnebril mee als zij dat nodig vinden.  

Tussen 12.00 uur en 15.00 uur houden wij de kinderen uit de zon. We doen dan binnen een 

activiteit. We bieden op warme dagen extra water aan.  

Climate Control 

We hebben een aantal schaduwplekken gecreëerd in de tuin zodat we ook in schaduw 

kunnen spelen. 

We hebben binnen een fijne temperatuur door onze installatie “klimaatbeheersing”. 

Zo blijven we op warme dagen ook graag even binnen. 

 

Wateractiviteiten 

Buiten spelen we veel met water. In een waterbak of met een sproeier en ook hebben we 

een lage waterbak met bootjes voor de allerkleinsten. 

Een zwembadje wordt alleen opgezet als het boven de 29’ C is en het aantal kinderen het 

toelaat om deze activiteit te doen. Dit zal daarom vaker worden georganiseerd in de 

zomervakantie-weken wanneer de groepen kleiner zijn. Als er met water wordt gespeeld zijn 

de kinderen nooit alleen. 

 

Eten en drinken 

We drinken meer water en bieden dit ook extra aan tijdens warme dagen. 

Ook eten we vaker wat chips voor extra zout en ook waterijsjes. 

We letten erop dat kinderen genoeg drinken en zo min mogelijk last krijgen van de hitte maar 

genieten van buiten spelen en wateractiviteiten 
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Jonge kinderen zijn kwetsbaar voor hitte omdat ze niet altijd zelf acties ondernemen als ze 
het te heet hebben. Het risico tijdens hitte bij jonge kinderen wordt vooral bepaald door het 
gedrag van verzorgers. Het is aan hen om ervoor te zorgen dat kinderen niet te warm 
gekleed zijn, niet verbranden, meer te drinken krijgen en rustiger aan doen. 

Welke klachten kan een kind krijgen bij hitte? 

Kinderen worden sneller vermoeid, klagen over hoofdpijn en krijgen concentratieproblemen. 
Soms gaan ze sneller ademen, lijken ze benauwd. In ernstige situaties kan het lichaam 
uitdrogen en oververhit raken door verlies van teveel vocht en een stijgende 
lichaamstemperatuur.  
 
Wees extra alert op uitdroging bij kinderen bij: 

• Overvloedig zweten 
• Droge mond 
• Minder naar de wc gaan/minder plasluiers (met donkergekleurde urine) 
• Duizeligheid, misselijkheid/ braken of spierkrampen 
• Huilen, in ernstigere gevallen zonder tranen 
• Verminderde lichamelijke activiteit, lusteloos of slaperig, in het ergste geval raken 

kinderen bewusteloos  

Vertoont een kind deze verschijnselen? Breng het kind dan naar een koele plek en laat het 
drinken, als het daartoe in staat is. Waarschuw een arts bij ernstige klachten of als de 
situatie niet verbetert.  

Tips om warmte-overlast te beperken 

• Bied de kinderen vaak te drinken aan, bij voorkeur water. Het is belangrijk om te 
drinken vóórdat de kinderen dorst krijgen. Houd daarom in de gaten of de kinderen 
voldoende drinken. 

• Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten, pas het spel aan. Zoek daarbij een koele 
plek op, in of rond het gebouw. Soms is het binnen prettiger vertoeven dan buiten. 

• Laat kinderen niet te lang in de zon spelen en smeer de kinderen vooraf in met 
zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. 

• Zoek verkoeling met waterspelletjes en zwembadjes. Plaats deze in de schaduw en 
zorg dat er altijd toezicht is. Ververs het water iedere dag. 

• Om de allerkleinsten genoeg te laten drinken kun je bijvoorbeeld extra water aan de 
melkproducten (flessen) toevoegen. 
Eten met veel vocht, zoals vers fruit (meloen) en groenten (komkommer, tomaat). 

• Laat kinderen enkel in een rompertje (met luier) onder een lakentje slapen. 
 
bron: RIVM.nl 
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4.PROTOCOL Geneesmiddelen 

Protocol geneesmiddelen   

Afspraken rondom het toedienen van geneesmiddelen en 

medische handelingen aan kinderen tijdens opvangdagen 

Als een kind medicijnen of andere medische begeleiding nodig heeft tijdens een 

opvangdag worden ouders/verzorgers verzocht ons duidelijk in te lichten. 

Als een ouder verzoekt om het kind medicijnen van welke aard dan ook, toe te 

dienen tijdens de opvanguren houden we ons aan dit Protocol en alle afspraken en 

gebruiksvoorwaarden rondom deze medicijnen. Hieraan zijn een aantal voorwaarden 

verbonden: 

-Medicijnen als paracetamol, hoestdrank, neusspray etc. mogen gegeven worden 

alleen met toestemming van ouders/verzorgers. 

-Medicijnen als antibiotica, (eczeem) crème, oordruppels, oogdruppels, 

inhalator(puffen),   

mogen gegeven worden alleen op voorschrift van de huisarts of specialist én 

toestemming van ouders en verzorgers. 
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Voorkomende situaties m.b.t het toedienen van Geneesmiddelen/handelingen door vaste 

beroepskrachten op De Regenboog zijn:  

Het toedienen van hoestdrank. 

Het toedienen van neusspray (alleen bij een ernstige verkoudheid) 

Het toedienen van homeopathische middelen. 

Het toedienen van medicijnen i.v.m. het afmaken van een penicillinekuur. 

Het aanbrengen van zalf.  

Het afplakken van ogen.  

Neus/oor druppels toedienen 

Het puffen bij kinderen. (inhalator, zoals een Aerochambermasker) 

 

- Ouders geven een duidelijk instructie over het toedienen van de nodige 

medicijnen en de tijdstippen waarop dit gegeven mag worden. 

- Ouders geven aan de beroepskracht, Pw-er toestemming om deze medicijnen  

tijdens de opvangdag toe te dienen. 

- Beroepskrachten overleggen iedere dag wie er die dag zorgt draagt voor de 

medicijnen of voor die medische handeling. 

Afspraak is dat een PW-er van die dag zorgt draagt voor de juiste wijze van 

toedienen of handelen. Voorkeur gaat naar de 1e PW-er van die dag, deze heeft 

ook de instructie van de ouders gekregen. 

Bij uitzondering kan gekozen worden voor de meer ervaren of met het 

medische geneesmiddel of handeling bekend. 

-Medicijnen worden altijd veilig en op de juiste manier bewaard op het aanrecht 

of in de koelkast. 

-Nooit in de tas van uw kind zodat het veilig buiten bereik van kinderen blijft. 
 

 

 

 

Als een kind structureel medicijnen dient te gebruiken of last heeft van een (ernstige) 

allergie of ziekte, van welke aard dan ook, dient de ouder/verzorger dit tijdens de 

intake of op de eerste dag van opvang na ontdekken van deze allergie te melden. 

Samen met de ouders/verzorgers wordt overlegd of wij deze medicijnen mogen 

toedienen. Er wordt gekeken of wij deze zorg en verantwoordelijkheid kunnen dragen 

of wij deze medicijnen kunnen en mogen toedienen. Wij zorgen ervoor dat alle 

medewerkers op de juiste manier geïnstrueerd worden er en zo min mogelijk risico is 

op verkeerde beoordeling van ziekte/allergie. 

 

Alle soorten geneesmiddelen/Medische handelingen mogen alleen worden 

toegediend met toestemming van ouders en alleen door vaste beroepskrachten. 

 

Dit protocol is een onderdeel van ons Veiligheid en Gezondheidsbeleid. 

In ons beleid veiligheid en gezondheid staan alle regels en afspraken rondom ziekte en ongeval en 

calamiteiten. 
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NOOD BEL 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONGEVAL 
BRAND 

ONTRUIMING 

 

 

 

1 Blijf rustig 

 

2 Ga na wat het kind mankeert 

 

3 Licht collega’s in over  

wat er is. 

 

4 Let op veiligheid en hygiëne 

5 Kijk of je eerste hulp kunt 

verlenen 

 

6 Bel huisarts of Noodnummer 

7 Contact opnemen met ouders 

NOODNUMMER  112 

LUIDSPREKER AAN-    MOBIEL 

SPREEK DUIDELIJK   

KINDERDAGVERBLIJF 

BEEMDWEG 5 OUDALBLAS 

 

 

 

 

1 Blijf rustig 

2 let op veiligheid en breng de 

kinderen in veiligheid 

3 Bel 112 

 

4 Controleer andere ruimten en 

WC   

6 Sluit ramen en deuren 

 

5 Ontruimen  

ga via nooddeuren naar de 

verzamelplaats 

NEEM MOBIELE TELEFOON EN 

KINDLIJST MEE 

 

  

 

1 Blijf rustig 

2 Schakel apparaten uit, sluit ramen en deuren 

4 Controleer andere ruimten en WC 

5 Maak gebruik van het evacuatie bed, eerst peuters en vraag deze de baby’s  

vast te houden 

6 Ga NOOIT terug 

7 Verleen waar nodig hulp aan collega’s 

 

8 Ga via nooddeuren naar de verzamelplaats 

NEEM MOBIELE TELEFOON EN KINDLIJST MEE 
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