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Inleiding
Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich
heen ontdekken. Daarbij zien zij geen gevaar. Hoe ouder kinderen worden, hoe
beter ze leren wat wel en niet mag en wat wel en niet gevaarlijk is. Helaas
kunnen nooit alle risico’s uitgesloten worden, vandaar dat de risico’s tot een
minimum moeten worden beperkt, zodat de kans op ernstig letsel wordt beperkt of
voorkomen.
Tijdens teamvergaderingen (eens in de 6 weken) wordt dit beleid regelmatig besproken. Ook worden
eventuele ongevallen besproken en worden hiervoor nieuwe regels opgesteld mocht dat nodig zijn.
Hierdoor blijven leidsters alert op risico’s en wordt de veiligheid van de kinderen gewaarborgd.
De inventarisatie wordt uitgevoerd door 3 leidsters. (Marianne, Femke en Mandy)
De speelvilla, het speelpaleis en het speelkasteel worden minimaal 1 x per jaar door hen geïnspecteerd.
Tussentijdse veranderingen en/of aanpassingen in de omgeving worden tussentijds opgenomen en
besproken in de vergadering. Elke ruimte waar de kinderen komen, wordt bekeken. Er wordt
gekeken naar veiligheidsnormen en naar hygiëneaspecten.
De brandveiligheid wordt ook jaarlijks gecheckt. Hiervoor zijn Mandy en Marjolijn verantwoordelijk. Zij
zorgen voor de inventarisatie omtrent brandveiligheid, het jaarlijks ontruimingsplan en zij bewaken de
tijdsduur van de certificaten EHBO en BHV van de leidsters. Er wordt gelet op de maatregelen die reeds
zijn genomen.
Dit veiligheidbeleid is een bundeling van de resultaten die zijn verzameld. Deze
verzameling bestaat uit de informatie van de verschillende inventarisaties en de
gekozen oplossingen en maatregelen naar aanleiding van de ongevallenregistratie.
Er is altijd een leidster met EHBO aanwezig op de groepen. Ons streven is dat ons gehele team altijd in
bezit is van een geldig EHBO certificaat. Wij zijn van mening dat 1 EHBO’er te weinig is, mochten er
situaties zich onverhoopt voor doen.
Dit veiligheid- en gezondheidsbeleid staat op onze website onder het kopje: Protocollen
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De grootste risico’s zijn prioriteit om uit te kunnen sluiten of te beperken. Onze grootste risico’s met de daarbij
behorende maatregelen staan hieronder beschreven:
Locatie
Risico
Aan de straat bij het kdv
Kind rent de weg op als het wordt opgehaald
Genomen maatregel:
Ouders hoeven niet over te steken, maar parkeren hun auto’s aan de kant van het kinderdagverblijf. Voordat je de
weg bereikt moet je eerst via een omheining (2 poortjes). Ouders/ verzorgers zijn verantwoordelijk wanneer zij
met kind(eren) de speelplaats van het kinderdagverblijf verlaten. (Dit is beschreven in ons huishoudelijk
reglement) Leidsters en ouders spreken elkaar erop aan om de poortjes ten alle tijden te sluiten.
Voortgang: Beleid blijft ongewijzigd
In noodgevallen: Wordt direct 112 gebeld

Locatie
Risico
Op locatie
Kind raakt betrokken bij een ongeval bij een uitstapje buiten de deur
Genomen maatregel: Ongevallen zijn helaas niet altijd te voorkomen. Kinderen worden met de auto altijd
vervoerd in autostoeltjes. Leidsters geven het goede voorbeeld wat betreft verkeer en veiligheid. Er gaan altijd
voldoende leidsters mee die in het bezit zijn van een EHBO- diploma. En er gaat altijd een leidster mee met een
BHV- diploma. (Zie buitenregels)
Voortgang: Beleid blijft ongewijzigd en leidsters zijn bij utstapjes extra alert
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.

Locatie
Risico
Op de buitenspeelplaats
Kind doet het poortje van het hek open en rent de straat op
Genomen maatregel: Sluitingen van de poortjes zitten aan de buitenkant zodat het kind eerst over de poortjes
moet reiken. Poortjes openen richting het plein naar het kind toe. Een kind moet 2 poortjes zelf openen wil hij/zij
de straat op kunnen rennen. Er zijn altijd voldoende leidsters buiten. (Zie buitenregels)
Voortgang: Kinderen geen opstapmogelijkheid bieden bij de poortjes. Leidsters blijven hier alert op.
In noodgevallen: Er twijfel wordt direct 112 gebeld.

Locatie
Gehele kinderdagverblijf

Risico
Verkeer aan de Kruisweg. Kinderen kennen het gevaar van het verkeer nog
niet.
Genomen maatregel: Het kinderdagverblijf is geheel omheind met muren en hekken. Bij de entree van de
buitenspeelplaats, is een hek waardoor ouders het terrein op komen. We hebben gekozen voor een dubbele
omheining daar. Ouders en kinderen komen door het eerste poortje, sluiten deze en gaan vervolgens door een
tweede poortje. Dan pas staan ze op de buitenspeelplaats van het kinderdagverblijf. Deze ‘regel’ en het belang
daarvan wordt tijdens de eerste kennismaking al aan ouders kenbaar gemaakt. We attenderen ouders erop
wanneer hekjes niet gesloten worden. Ook doen ouders onderling dit, want de veiligheid van de kinderen is
ontzettend belangrijk. Ons huishoudelijk reglement wordt tijdens het kennismakingsgesprek aan ouders
meegegeven.

In ons huishoudelijk reglement is terug te vinden dat het sluiten van de hekjes zo belangrijk is.

Voortgang: Iedereen spreekt elkaar aan wanneer hekjes niet gesloten worden. Men blijft hier alert op.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.
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Locatie
Risico
Buitenspeelplaats aan straatkant
Trampoline letsel
Genomen maatregel: Wanneer kinderen buiten spelen, is er altijd voldoende toezicht van een of meerdere
volwassenen. Wanneer er kinderen op de buitenspeelplaats aan de straatkant spelen, is er ten alle tijden een
leidster aan die kant aanwezig. Om het risico te beperken dat er een kind onder de trampoline gaat, hebben we
een zeil rondom de trampoline. Om te voorkomen dat er kinderen van de trampoline afvallen, heeft deze een
veiligheidsnet. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we de regel dat er maximaal 3 kinderen tegelijkertijd op de
trampoline mogen springen. (In onze buitensregels is bovenstaande ook terug te vinden.)
Voortgang: Leidsters blijven alert wanneer kinderen buiten spelen.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.

Locatie
Risico
Gehele kinderdagverblijf
Kind struikelt over een oneffenheid
Genomen maatregel: Spullen hebben een vaste plek. Leidsters zijn zich bewust van dit risico en ruimen (samen
met de kinderen) tussendoor het speelgoed op. Maxi-cosi’s en tassen worden hoog weggezet in de hal waar de
jassen en schoenen ook hangen en staan. Kinderen spelen niet in de entree ruimtes. (Zie groepsregels)
Voortgang: Leidsters blijven alert en ruimen tussentijds op.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.

Locatie
Risico
Op het gehele kinderdagverblijf
Kind krijgt zijn vingers tussen de deur.
Genomen maatregel: Leidsters laten de kinderen niet met de deur spelen. Deuren zitten meestal dicht. Als deze
geopend worden, gebeurt dit alleen door de leidsters. De deurklinken zitten hoog, waardoor kinderen hier niet bij
kunnen. Bij de deuren van de kindertoiletten zijn de klinken laag. Kinderen kunnen deze wel zelf openen en
sluiten, dit om de zelfstandigheid te bevorderen. Zij worden wel begeleid of in de gaten gehouden door een van
de leidsters. Alle deuren van de ruimtes waar kinderen zich kunnen bevinden, hebben deur strips. Op deze
manier kunnen er geen vingers tussen de deur komen aan de scharnierkant. Andere deuren hebben of een
inkeping aan de andere kant of veiligheidsglas in de deur om het risico te beperken. (zie gedragsregels)
Voortgang: Leidsters blijven hier heel alert op. Beleid blijft ongewijzigd.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.

Locatie
Risico
Op het gehele kinderdagverblijf
Kind valt door glas in de deur/raam
Genomen maatregel: Het glas in de deuren en ramen is veiligheidsglas. Kinderen zijn nooit alleen in een ruimte.
(Behalve wanneer zij in een gesloten bedje liggen te slapen) kinderen mogen binnen niet gooien met speelgoed.

(zie gedragsregels)

Kinderen mogen niet klimmen op de vensterbanken. (Zie gedragsregels)
Voortgang: Leidsters blijven hier heel alert op. Beleid blijft ongewijzigd.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en zo nodig wordt direct 112 gebeld
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Locatie
Risico
Op het gehele kinderdagverblijf
Kind valt uit open raam.
Genomen maatregel: Ramen worden dagelijks in de kiepstand open gezet. Verder zijn kinderen zijn nooit alleen
in een ruimte. (Behalve wanneer zij in een gesloten bedje liggen te slapen) Wanneer ramen volledig opgezet
worden, zijn kinderen buiten aan het spelen of zitten zij aan tafel. Alle speelruimtes zijn op de begaande grond.
Ramen die volledig open kunnen, bevinden zich enkel aan de buitenspeelplaats. (Zie groepsregels) En deze
mogen niet volledig geopend worden met kinderen op de groep.
Voortgang: Leidsters blijven hier heel alert op. Beleid blijft ongewijzigd.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.

Locatie
Risico
In het Speelpaleis en Speelkasteel
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden.
Genomen maatregel: Kinderen zijn nooit zonder toezicht op de entree/ groep. (Zie groepsregels)
Kinderen mogen niet met speelgoed of andere voorwerpen gooien (zie gedragsregels). Lampen hangen aan een
hoog plafond. Kans is zeer klein dat kinderen al zo hoog zouden kunnen gooien en met zoveel kracht, maar dit is
niet geheel uit te sluiten.
Voortgang: Leidsters blijven hier heel alert op.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.

Locatie
Risico
Op het gehele kinderdagverblijf
Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of leidsters.
Genomen maatregel: Tassen van leidsters zijn boven of hoog opgeborgen en niet toegankelijk voor de kinderen.
(Zie groepsregels ) Ouders laten vaak eigen tas in de auto of houden deze bij zich. Dit risico is bij ouders bekend,
want dit staat beschreven in ons huishoudelijk reglement.
Voortgang: Leidsters blijven hier heel alert op. Beleid blijft ongewijzigd.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.

Locatie
Risico
Op het gehele kinderdagverblijf
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond.
Genomen maatregel: Tussen het toegankelijke speelgoed zijn er geen kleine gevaarlijke voorwerpen. Als er met
klein speelgoed gespeeld wordt, gebeurt dit altijd aan tafel onder toezicht. Dit speelgoed wordt aangeboden
door de leidster (Bijv. wanneer de kleine kinderen liggen te slapen) Kinderen ruimen samen met de leidster het
speelgoed op na gebruik. (Zie gedragsregels) Leidsters blijven altijd alert op wat kinderen van thuis uit of van
buitenaf meenemen in hun broekzak e.d.. (Zie huishoudelijk reglement) Kapot speelgoed wordt verwijderd. (Zie
groepsregels) Op keukenkastjes zitten deurbeveiligers en (knutsel)spullen van de leidsters staan buiten bereik van
kinderen.
Leidsters ruimen eigen spullen na gebruik op. (Zie groepsregels) Speelgoed wordt regelmatig gecheckt.1 a 2 keer
in de maand (zie schoonmaaklijst, verantwoordelijke is Marianne) Leidsters ruimen iedere dag minimaal 3 keer
speelgoed op, zodat kapot speelgoed meteen weggegooid kan worden. (Zie groepsregels)
Voortgang: Leidsters blijven hier heel alert op. Beleid blijft ongewijzigd.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.
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Locatie
Risico
In de slaapruimtes
Baby overlijdt aan wiegendood.
Genomen maatregel: Bedjes worden kort op gemaakt. Liefst in slaapzak zonder dekentje. Dit in overleg met
ouders. Baby’s slapen op de rug. Leidsters checken regelmatig de slaapkamer. De ruimte wordt voldoende
geventileerd. Er zitten in de muren naar buiten gaten om de ruimte altijd te ventileren. We werken niet met
tuigjes. Wanneer baby’s op de buik slapen tekenen ouders hiervoor. Wij zullen de baby’s nooit op eigen initiatief
op de buik leggen. Ook voor inbakenen dienen ouders te tekenen.
Voortgang: Leidsters blijven hier alert op.
In noodgevallen: Wordt direct 112 gebeld. Zie protocol veilig slapen

Locatie
Risico
In het gehele kinderdagverblijf
Kind glijdt uit over gladde vloer.
Genomen maatregel: Groepen worden door ouders betreedt met overschoentjes. En kinderen krijgen voor het
betreden van de groep binnen schoentjes aan. Ook de leidsters dragen binnen schoenen of dragen er zorg voor
dat zij met schone schoenen binnentreden. Hierdoor komt er geen zand, regen e.d. onder schoenen vandaan, op
de grond. Er wordt in deze ruimte wel gegeten en gedronken. Na deze eet/drinkmomenten wordt er meteen
opgeruimd. (Zie groepsregels) . Natte vloeren worden meteen gedroogd. Kinderen drinken alleen aan tafel. (Zie
gedragsregels). De vloer in het Speelpaleis en Speelkasteel is voorzien van een stroeve coating.
Voortgang: Beleid blijft ongewijzigd.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.

Locatie
Risico
Op het gehele kinderdagverblijf
Kind komt in contact met elektriciteit.
Genomen maatregel: Stopcontacten zijn boven 1.35 meter geplaatst. Er liggen geen losse kabels, snoeren e.d..
Elektrische apparatuur staat hoog geplaatst of ver genoeg op het aanrecht. Kinderen kunnen met behulp van
een krukje bij het aanrecht, dus kunnen we dit risico helaas niet uitsluiten.
Voortgang: Leidsters blijven hier alert op.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.

Locatie
Risico
Op de groepsruimten
Baby valt uit de box
Genomen maatregel: Opstaande rand is minimaal 60 cm. Kinderen die uit de box kunnen klimmen gaan nooit in
de box. Kinderen die kunnen staan spelen niet meer in de hoge box. Alleen de grond box. Box is beveiligd met
een speciaal kinderslot. Er ligt geen speelgoed in de box dat als opstapmogelijkheid kan dienen.
Voortgang: Leidsters dienen altijd alert te zijn bij het openen/sluiten van boxen/bedjes.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.

Locatie
Risico
Op de groepsruimten
Kind valt tijdens het in of uit de kinderstoel klimmen.
Genomen maatregel: Kinderen mogen niet zelf in en uit de kinderstoel klimmen.
(Zie gedragsregels) Kinderen zijn nooit zonder toezicht alleen op de groep.
(Zie groepsregel) Kinderen zitten met een riempje vast in de kinderstoel. Kinderen die goed op een lage stoel
kunnen zitten, worden niet meer in een kinderstoel gezet. (zie groepsregels)
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Voortgang: Leidsters dienen altijd alert te zijn.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.

Locatie
Risico
Op de groepsruimten
Kind valt met kinderstoel en al om, doordat het zich afzet tegen de tafel.
Genomen maatregel: Kinderen zijn nooit zonder toezicht alleen op de groep. (Zie groepsregel) Regel is dat
kinderen nooit alleen in de kinderstoel gelaten mogen worden. (Zie groepsregel)
Aan de kinderstoelen zit een tafel, zodat kinderen moeilijker met hun voetjes tegen de rand kunnen komen.
Leidsters letten erop dat stoelen niet te dicht tegen de tafel aan staan. Kinderen die goed op een lage stoel
kunnen zitten, worden niet meer in een kinderstoel gezet.
Voortgang: Leidsters dienen altijd alert te zijn.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.

Locatie
Op het gehele kinderdagverblijf

Risico
Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in
de keel.

Genomen maatregel: Kinderen krijgen een speen van thuis mee. Ouders controleren ook of er geen scheurtjes in
speengedeelte zitten. Kinderen krijgen speen niet de gehele dag. Er wordt gestimuleerd de speen alleen in bedje
te gebruiken. Leidsters checken speen voordat kind het speentje krijgt. (Zie groepsregels) Ouders wordt gevraagd
een andere mee te geven als speen niet meer goed is.
Voortgang: Leidsters dienen hier alert op te zijn.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.

Locatie
Risico
Keukens van de groepen
Kind brandt zich aan warmwaterkraan
Genomen maatregel: Het is een open keuken, maar afspraak is dat de kinderen niet in de keuken mogen spelen
en ze mogen niet aan het aanrecht komen (zie groepsregels). Kinderen wassen hier nooit hun handen maar bij
de speciaal voor hen bedoelde wastafeltjes waar alleen koud water uitkomt.
Voortgang: Leidsters blijven altijd alert dat kinderen niet bij het aanrecht komen.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.

Locatie
Risico
Op de groepen
Kind stikt in stukje eten
Genomen maatregel: Er wordt met ouders in goed overleg bepaald wat het kind te eten krijgt. Er zijn eet- en
drinkmomenten waarbij er rustig gegeten en gedronken wordt uiteraard onder toezicht. Dit gebeurt alleen aan
tafel (zittend) en niet tijdens spel. (Zie groepsregels) Kinderen hebben tijdens het eten ook drinken voor zich
staan. Boterhammen met droog beleg, zoals pindakaas worden extra dik besmeerd met boter, zodat dit
gemakkelijker naar binnen glijdt.
Voortgang: Leidsters blijven hierop alert.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.
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Locatie
Risico
Op de buitenspeelplaats
Kind valt van speeltoestel
Genomen maatregel: Bij druk spel op een klimtoestel wordt gewaarschuwd om rustiger te spelen. Bij de glijbaan
is er altijd toezicht, want dat is het enige hoge toestel waar kinderen vanaf kunnen vallen (zie buitenregel). Ook bij
de paddenstoel, de trampoline en het houten huisje wordt altijd toezicht gehouden. Er is altijd minimaal 1 leidster
buiten. Het liefst zoveel mogelijk zodat er voldoende toezicht is. (zie buitenregels)
Voortgang: Leidsters blijven alert.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.

Locatie
Op het gehele kinderdagverblijf

Risico
Kind blijft met koordje van capuchon hangen

Genomen maatregel: Ouders worden er op gewezen dat dit gevaarkijk kan zijn en dienen dus koordjes e.d. van
jassen en/of truien te verwijderen. (Zie ook ons huishoudelijk reglement) Mochten wij dit over het hoofd zien, dan
is er altijd voldoende toezicht om dit soort gevallen op tijd op te merken. Tijdens het buitenspelen is er altijd
voldoende toezicht. De kinderen worden nooit alleen gelaten (zie buitenregels) Kinderen die kleren aanhebben
die een gevaar zouden kunnen zijn tijdens het slapen, trekken we uit voordat zij naar bedje gaan.
Voortgang: Leidsters blijven hier alert op.
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig

Locatie
Risico
Buiten speelplaats aan de weg
Kind klimt op de omheining en valt
kant
Genomen maatregel: Kinderen mogen niet zonder begeleiding te dicht bij de omheining spelen. Omheining is vrij
hoog om op te klimmen, zonder opstap mogelijkheid. Kinderen willen wel eens kijken naar het verkeer en dit mag
alleen als er een volwassenen bij staat. (Zie buitenregels) Om de kinderen veilig naar de auto’s te laten kijken, zijn
er ramen (veiligheidsglas) in de omheining gemaakt. Er is altijd voldoende toezicht (zie buitenregels).
Voortgang: Leidsters blijven hier alert op
In noodgevallen: Is er altijd een leidster met EHBO aanwezig en bij ernstig letsel of twijfel wordt direct 112 gebeld.
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Belangrijke opmerkingen in dit verslag zijn:
Kantoor is niet aanwezig in de omgeving van de kinderen. Deze is boven in het pand van de Speelvilla.
De bergruimte is buiten en daar kunnen kinderen niet naar binnen gaan. Deze is bewust niet op de
groep. De deur is beveiligd met een hoog slot.
Schoonmaakmiddelen, messen, gevaarlijke voorwerpen ed liggen buiten bereik van kinderen.
Er is op de groepen Speelpaleis en Speelkasteel geen trap aanwezig.
Omgeving (Buiten de poorten van het kinderdagverblijf. Ouders/ verzorgers zijn daar verantwoordelijk
voor hun eigen kind(eren)!)
Protocol vier-ogen principe
Het vierogenprincipe houdt in dan altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een
beroepskracht. Een beroepskracht (PM-er) mag nog steeds alleen op de groep staan maar er moet op elk
moment een andere volwassene de mogelijkheid hebben om mee te kijken of mee te luisteren.
De situatie bij kinderdagverblijf Janneke’s Trots
Naast praktische oplossingen om meekijken en meeluisteren mogelijk te maken vindt KDV Janneke’s Trots
ook de gedachte erachter belangrijk. We moeten werken aan een professioneel en open werkklimaat. Het
is belangrijk om met elkaar te overleggen, elkaar te coachen en feedback te geven. Zo verval je minder
snel in je eigen patroon. Regels kunnen helpen, maar het gedrag eromheen telt minstens zo zwaar.
Eerlijkheid tussen medewerkers en ouders is belangrijk.
Op KDV Janneke’s Trots streven wij ernaar om minimaal 2 pedagogisch medewerkers in de groep te
hebben, maar wanneer er niet voldoende kinderen zijn, dan kunnen we van dit streven afwijken. Wettelijk
mag je, wanneer de ratio dit toelaat, als PM-er alleen op de groep werken.
De wettelijke bepaling over de beroepskracht-kind-ratio is:
a. één beroepskracht per drie kinderen in de leeftijd tot één jaar;
b. één beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar;
c. één beroepskracht per zes kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar;
d. één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.
Verder is het Conform het “convenant kwaliteit” toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te
wijken van de beroepskracht-kind-ratio. Dit mag op de volgende tijden:
•
•
•

Tussen 7.30 en 8.00 uur
Tussen 12.30 en 14.30 uur
Na 17.30 uur
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Regels en afspraken binnen ons vierogenbeleid zijn:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Er wordt gestreefd naar meer dan één pedagogisch medewerker aanwezig op de groep.
Pedagogisch medewerkers gaan altijd met z'n tweeën (of meer) op stap met de kinderen.
Pedagogisch medewerkers lopen regelmatig onaangekondigd elkaars groepsruimtes binnen.
De leidinggevenden komen regelmatig binnen in de groepsruimtes. Vooral op de momenten
waarop leidsters alleen op de groep staan, zoals tijdens openen/ sluiten, pauzemomenten,
voorraad aanvullen knutsel en of spelmaterialen uitwisselen of aanvullen en leidinggevende
opzoeken. Zij zorgen ervoor dat hun bezoek geen vast patroon aanneemt.
Er zijn doorzichtige afscheidingen tussen groepsruimtes.
Er is een doorzichtige afscheiding tussen groepsruimtes en verschoonruimte.
Er zijn altijd audiovisuele middelen, zoals een babyfoon, in de slaapkamers.
Van binnenuit zijn de buitenspeelterreinen overzichtelijk en houdt degenen die binnen zijn mede
toezicht op het buitenspelen.
De flexibele inzet van stagiaires vergroot deze aanwezigheid van ogen en oren. Daarbij in het oog
houdend dat stagiaires onder de 18 jaar niet ingezet mogen worden als volwassene.
Tijdens de haalmomenten komen er voortdurend ouders binnen om hun kinderen te halen en
overdracht te doen.

Achterwacht
Op KDV Janneke’s Trots streven wij ernaar om 2 pedagogisch medewerkers op de groep te hebben, maar
wanneer er niet voldoende kinderen zijn, kunnen we van dit streven afwijken. Wettelijk gezien mag je bij
‘halve groepen’ alleen op de groep.
Het vierogenprincipe houdt echter wel in dat er altijd een volwassene mee moet kunnen kijken of
luisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag dus alleen op de groep staan, zolang er maar op
ieder moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kunnen kijken of luisteren.
Wanneer een leidster alleen aanwezig is op de locatie, is Janneke, Marianne of Femke de achterwacht. Zij
kunnen binnen 10 min. op het kinderdagverblijf zijn. Ook loopt diegene die de achterwacht heeft af en
toe binnen op het kinderdagverblijf op niet vooraf afgesproken tijden. Leidsters die tijdens de 3uurs
regeling de locatie verlaten zorgen dat zij ook binnen 10min. op het kinderdagverblijf kunnen zijn.
Het achterwachtrooster is alleen inzichtelijk voor Femke, Marianne en Janneke.
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Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op het
welbevinden van het getroffen kind. Bij Janneke’s Trots heeft dit thema dan ook onze bijzondere
aandacht.
Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden tussen :
- kind en kind
- ouder / verzorger en kind en vice versa
- medewerkers (incl. stagiaires) en kind en vice versa
- medewerker en medewerker en vice versa
- ouder en medewerker en vice versa
We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te
voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt:
Tijdens vergaderingen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open cultuur
te creëren, waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.
Onze kinderen wordt zoals beschreven in ons pedagogisch beleidsplan geleerd hoe je met elkaar
om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat gepast en
ongepast gedrag is.
Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald
gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit
nodig is.
We werken volgens ons protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag.
Stappen bij grensoverschrijdend gedrag:
Vermoeden: Inschatten van de situatie. Probeer vanaf het eerste moment van constateren vast te
leggen wat voor grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd. Wat is er gebeurd, wanneer is
het gebeurd, wie waren erbij, wat is de ernst van het grensoverschrijdend gedrag etc. Houd het
op feiten, trek niet direct conclusies.
Bespreekbaar maken: Spreek indien mogelijk meteen na constatering het kind, de ouder of de
medewerker die het grensoverschrijdend gedrag vertoont aan op dit gedrag. Probeer door
middel van gesprekken ervoor te zorgen dat het gedrag van de ander verbetert.
Overleg: Hulp of advies vragen. Schakel zo spoedig mogelijk Janneke, Bregje of Marianne in en
overleg met hen hoe dit voorkomen kan worden.
Deze maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:
Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en zijn ingeschreven in het
persoonlijk register. Zij worden continu gescreend.
We werken met het vierogenprincipe, dat bekend is en wordt nageleefd.
Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vierogenprincipe niet goed wordt
nageleefd.
Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind
mishandelt op de opvang en deze afspraken zijn bekend bij alle leidsters
Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag wordt
vermoed en medewerkers zijn hiermee bekend.
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Actieplan
Een actieplan is een overzicht voor het kinderdagverblijf van de risico’s die geconstateerd zijn tijdens de
inventarisatie met daarin de tips om de risico’s te verkleinen of uit te sluiten. Vaak zijn het kleine
aanpassingen die direct kunnen worden uitgevoerd. Wanneer er een gevaarlijke situatie kan ontstaan
wordt er een streefdatum aan de actie gekoppeld. Dit betekent dat er een afspraak is gemaakt tussen het
kinderdagverblijf en de betrokken personen dat de aanpassing uitgevoerd moet worden vòòr een
bepaalde datum. Na deze datum kan er een afspraak voor een her inspectie worden gemaakt om te
bekijken of de actie ook daadwerkelijk is uitgevoerd.
Hieronder worden de actiepunten beschreven die vanuit veranderingen in de praktijk opgepakt dienen te
worden:
Momenteel zijn er geen actiepunten die opgepakt dienen te worden.

Kinderdagverblijf Janneke’s Trots wil met de ervaringen uit de praktijk een Veiligheid en gezondheid
verslag opstellen die met alle aspecten van de kinderopvang rekening houdt. Deze zal dan ter
goedkeuring worden aangeboden aan GGD Hart voor Brabant.
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Kleine risico’s
Veiligheid in de opvoeding is volop in de aandacht. In de rol als (professionele) opvoeder bescherm je de
kinderen tegen gevaren maar bied je ook uitdaging die de ontwikkeling stimuleert. Waar ligt de grens
tussen beiden?
In de gemiddelde kinderwinkel is er van alles te koop om onze kinderen te beschermen; van doppen die je
op de hoek van de tafel kunt plakken, deurstoppen, kast klemmen, tuigjes, rekjes etc.
Op het gebied van de kinderopvang is ook er veel te doen omtrent veiligheid. Speelgoed, meubilair
allemaal volgens geformuleerde veiligheidseisen. Je kunt hierbij denken aan een vaste maat voor de
maximale afstand tussen de spijltjes van de box, vingerstrips bij de deuren etc. Veiligheid is logischerwijs
een belangrijk deel van de jaarlijkse inspectie van de GGD.
Omdat kinderen spelenderwijs gaan ontdekken en leren zijn risico’s niet geheel uit te sluiten. Dit kan en
hoeft ook helemaal niet, want het is belangrijk dat kinderen zich bewust gaan worden van de wereld om
zich heen. Kinderen ontdekken door bijvoorbeeld te klauteren en te klimmen. Kinderdagverblijf Janneke’s
Trots zorgt er voor dat er veilige glijbanen, klimtoestellen ed zijn. Hier kunnen kinderen zo veilig mogelijk
leren klimmen. Wanneer kinderen op de vensterbank willen klimmen, wordt aan de kinderen gevraagd
ervan af te komen: ‘Knap dat je zo goed kan klimmen, maar de vensterbank is toch niet om op te
klimmen?’
Kinderen die bij kdv Janneke’s Trots spelen, worden regelmatig (Om de 3 maanden) geobserveerd.
Hierdoor hebben wij een goed zicht op wat de kinderen allemaal al weten en kunnen. Kinderen groeien
door zelf te mogen ontdekken. Wanneer wij de kinderen bijvoorbeeld verschonen, laten we de kinderen
zelf op het trapje van de commode klimmen, ze mogen zelf de handjes wassen. Hierdoor groeit hun
zelfvertrouwen en hun veiligheid in het mogen ontdekken. Er zijn altijd voldoende pedagogisch
medewerkers op de groepen aanwezig om kinderen zo nodig te sturen. De leidsters staan op gepaste
afstand, houden een oogje in het zeil, geven duidelijke instructies en tonen zo nodig het goede voorbeeld.
Vanuit het inventariseren van de risico’s, komen er veel kleine risico’s naar voren, die niet uit te sluiten zijn.
Om een voorbeeld te noemen van deze aanwezige risico’s: ‘Kind stoot zich tegen meubilair’ en ‘Kind valt
over oneffenheid’. Maar ook ‘Kind botst tegen fiets’. De ernst van de gevolgen wordt ook gescoord. Kdv
Janneke’s Trots begint hier met het zoeken naar de balans tussen veiligheid en uitdaging om zo ruimte te
maken voor ontwikkeling. Vragen die we stellen zijn; wat hebben we nodig om deze uitdaging wel te
bieden en ook de veiligheid te borgen? We maken hiervoor groepsafspraken of passen situaties aan.
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Regels kinderdagverblijf Janneke’s Trots

Bij onderstaande regels staat veiligheid van kinderen voorop!
De kinderen verblijven in een vaste groep van 12 tot 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar (zogenaamde
verticale groepen). Hierbij wordt tenminste gelet op de wettelijke bepalingen omtrent het aantal leidsters
per leeftijdsgroep. Zie hieronder:
0-1 jaar
1 op 3
1-2 jaar
1 op 5
2-3 jaar
1 op 6
3-4 jaar
1 op 8
4 -13 jaar 1 op 10

We werken met een vast team (geen oproep en/ of uitzendkrachten) en zij staan op vaste dagen op een
eigen groep. Doordat we goed samen werken kennen alle leidsters alle kindjes. Deze worden ook
gezamenlijk besproken in de team vergaderingen. Bij ziekte en vakanties van leidsters wordt dit intern
opgelost en kan hierin een wisseling zijn.
Relevante vragen en/of opmerkingen van ouders worden door de collega’s bij de betreffende mentor van
het kind schriftelijk aangedragen zodat alle belangrijke informatie omtrent één kind gebundeld is.
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Groepsregels:
Veiligheid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg dat er altijd toezicht is op de groep. Dus verlaat de groep nooit zonder dat er toezicht is van
een volwassene.
Check het speentje van kinderen of deze niet gescheurd is voordat je ze aan het kindje geeft.
Zorg dat je deuren en hekjes altijd sluit! Let hierbij ook goed op het traphekje in de Speelvilla!
Zorg dat schoonmaakmiddelen, medicijnen, plastic (vuilnis) zakken e.d. altijd buiten bereik van
kinderen staan. In de bovenste keukenkastjes of in het washok.
Laat kinderen nooit zonder toezicht in de hoge kinderstoelen zitten en zorg dat het riempje van
de stoel vast zit.
Check nadat je een kindje op bed hebt gelegd altijd nog even of je het bedje goed hebt gesloten.
Kapot speelgoed kan gevaarlijk zijn, dus gooi dit meteen weg of laat iemand dit maken.
Zorg dat je op de hoogte bent van ons calamiteiten plan
Als er kindjes op bed liggen staat de babyfoon aan.
Kinderen mogen geen speelgoed mee in de slaapkamer nemen
Er wordt alleen aan tafel en onder toezicht gegeten en gedronken.
Kinderen die nog niet goed genoeg op een lage stoel kunnen zitten, worden in een kinderstoel
vast gezet.
Druiven worden in de lengte doorgesneden om verslikking te voorkomen.
Kinderen worden altijd door een leidster (volwassene) in en uit bed gehaald.
Leidsters checken regelmatig de slaapruimtes.
Kinderen zijn nooit zonder toezicht op de slaapkamer tenzij ze in bed liggen.
Kinderen die naar bed gaan altijd checken op (loszittende) knoopjes, sieraden, haarspeldjes en/ of
andere kleine voorwerpen. Deze worden dan uitgedaan en in de mandjes of tassen gestopt.
Stel ouders met een jonge baby voorafgaand aan plaatsing enkele keren in de gelegenheid om
hun kind aan de sterk veranderende omstandigheden en de nieuwe routine te laten wennen.
Houd jonge baby’s tijdens het slapen extra goed in de gaten.
Leg een kindje wat kan draaien niet in de wandelwagenbak (verklaring vereist).
Leg een baby nooit op de buik te slapen ook niet één keertje.
Hang bij uitzonderingen (verklaring vereist) een bordje met een B of F aan het bedje.
Controleer steeds alle kinderen als je er een naar bed brengt. Kijk als het niet vaker kan minimaal
een keer per half uur.
Zet de babyfoon of video aan als je niet op de groep bent.
Ventileer de slaapkamer regelmatig en zorg dat het er niet te warm is.
Maak het bedje laag op en gebruik geen dekbed.
Rook nooit in de (buurt van) de opvang of bij de kinderen.
Pas de juiste tiltechnieken toe voor zowel het kind als voor jezelf.
Zet geen elektrische apparaten binnen bereik van kinderen (let ook op kabels en snoeren e.d.).
Kinderen, zodra ze kunnen staan, mogen niet in de hoge boxen.
Zorg dat de hekjes van de babyhoek altijd dicht zijn.
Kinderen mogen geen (klein) speelgoed van thuis meebrengen. Deze zijn niet altijd veilig (ouders
en leidster zijn hier alert op). Mocht dit toch gebeuren, blijft het speelgoed in de tas zitten.
Na de eet/ drink momenten wordt direct alles opgeruimd.
Laat kinderen nooit alleen op de aankleedtafel liggen en/of klimmen. Dus leg vooraf al je
benodigdheden klaar. Of zet het kind weer even op de grond als je iets nodig hebt waar je niet bij
kunt. Bij de grotere kinderen gebruik je het trapje.
Voordat je de aankleedtafel verstelt check je eerst of er geen kinderen onder/ tussen zitten.
Natte vloeren worden direct gedroogd om uitglijden te voorkomen.
Laat geen (scherpe) voorwerpen zoals messen, scharen, nietmachines e.d. liggen. Berg het buiten
bereik van kinderen op.
Vul als er een ongelukje gebeurd een ongevallenregistratie formulier in.
Kinderen tot 1,5 die met een haarbandje in binnen komen doen wij direct in het mandje. Oudere
kindjes gaan altijd zonder haarbandje in slapen.
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Hygiëne:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Zorg dat je na het verschonen en het poetsen van vieze neusjes altijd je handen wast.
Zorg dat je na het verschonen de aankleedkussens goed reinigt. (Na 3 plasluiers en/of 1
poepluier)En na een verschoningsronde.
Zorg dat de kinderen aan tafel een slabber dragen en de mouwtjes omhoog hebben.
Zet nooit de ramen aan de straatkant helemaal open wanneer er kinderen op de groep zijn.
Afval houden wij gescheiden. Aan het eind van de dag en ’s middags na het eten wordt gezorgd
dat alle prullenbakken en luieremmers worden geleegd. Etensresten e.d. gaan in de groene
container en ander afval gaat in de grijze containers. Luiers gaan in speciale luierzakken en
worden in de daarvoor bedoelde groene luiercontainers gedeponeerd.
Schrijf op alles van etens- en drinkwaren wat je opent de datum
Lees de hygiënecode goed
Er wordt regelmatig naar de was gekeken. Zet alleen het wasmachine aan als hij vol zit. En zorg
ervoor dat vrijdag tegen het eind van de dag geen was meer wordt gedraaid zodat er in het
weekend geen natte was in de wasmachine blijft zitten. Maak telkens bij het aanzetten van de
droger de filter schoon.
Volle wasmanden staan uit het zicht en/of de was wordt meteen opgevouwen en opgeruimd.
Vuile was wordt een aantal keer op een dag verzameld en wordt bij de was gedaan. Handdoeken
worden ’s middags en ’s avonds vervangen voor schone. Ook vaatdoeken en theedoeken worden
een aantal keer per dag vervangen voor schonen.
Zorg dat aanrechten en de vensterbank er netjes uit zien. Ruim spullen e.d. netjes op.
Op woensdag worden flesjes en spenen e.d. uitgekookt.
Voordat we aan tafel gaan wassen alle kinderen hun handjes.
Bij het fruit eten krijgt ieder kind los stukje fruit. Wij leggen dit i.v.m. hygiëne niet op een schaal.
Ruimtes mogen niet betreden worden met buitenschoenen. Leidsters en kinderen hebben
binnen-schoenen aan. Ouders doen overschoentjes aan.
Kinderen komen niet aan het aanrecht, zij wassen hun handjes (onder begeleiding) aan de lage
wasbakken.
Kinderen niet alleen naar het toilet laten gaan, maar begeleid ze daarbij i.v.m. beloningen en
hygiëne (handjes wassen, billen goed afvegen, schoon toilet achterlaten).

Pedagogisch:
•
•
•
•
•
•

Wees op de hoogte en handel naar ons pedagogisch beleid.
Er wordt gehandeld zoals in het pedagogisch plan is omschreven. Deze is te vinden op onze
website: www.jannekestrots.nl onder het kopje over ons → protocollen.
Er zijn altijd voldoende leidsters aanwezig. Er wordt gewerkt met maximaal een op zes en als er
een stagiaire(s) aanwezig is/zijn dan staat(n) deze altijd boventallig.
Huilende kindjes worden meteen getroost en afgeleid.
Kinderen stimuleren speen/ knuffel alleen in bedje bij zich te hebben. En tijdens speelmomenten
zoveel mogelijk in eigen mandjes houden.
Houd de ontwikkeling van de kindjes bij in de observatiemap van de mentor.

Verzorging:
•
•

Zorg dat de kindjes er altijd verzorgd uitzien. Dus was regelmatig de handjes, gezichtjes en poets
vieze neusjes. Als de kleertjes erg vies zijn, dan trek je even schone kleertjes bij ze aan.
Zorg ervoor dat kinderen niet op blote voeten rondlopen en slofjes aan hebben.
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Huisregels:
• Ga liefdevol met de kinderen om.
• Zorg ervoor dat kindjes in de wipper of in de box altijd iets te spelen hebben.
• Op iedere groep zit in de map het bedjesschema. Houdt je hieraan en het bedje moet verschoond
worden als er een uitroepteken bij staat. Of als een flexibel kindje in een bedje heeft geslapen.
• Zorg dat de aanwezigheidslijst (in de map op de groep) altijd volledig wordt ingevuld. En hang
deze op het bord voor eventuele calamiteiten.
• De OV dienst zorgt dat als ze om 8 uur beginnen dat de buitenlampen uit gaan (mocht het dan
veel te donker zijn, dan hoeft dit natuurlijk niet).
• Schrijf schriftjes als ze op het schriftjesschema staan.
• Bij het uitpakken van de tasjes lees je altijd even de schriftjes en geef je eventuele bijzonderheden
door. Geef ook altijd antwoord als er in het schriftje iets wordt gevraagd en controleer of het
schriftje vanwege vakanties al even niet meer geschreven wordt.
• Als je schriftjes schrijft, dan schrijf je onderaan jouw naam als laatste erbij. (Zie regels in de map op
de groep omtrent schriftjes schrijven)
• ‘s Morgens wordt er op het schoolbordje/whiteboard genoteerd wat we deze dag voor activiteit
gaan doen.
• Degene die afsluiten zorgen dat de deur van het speelkasteel en speelpaleis op slot zijn, de
achterdeur van de speelvilla op de knip zit, de lampen uit zijn en de verwarming in de speelvilla uit
is (15/16 graden) en dat de telefoon op de lader staat (kantoor 1, speelvilla 2, speelpaleis 3,
Speelkasteel 4). Check ook even of alle ramen dicht zijn.
• Aan het eind van de dag wordt er rond 17.00 altijd een groepsactiviteit gedaan. Zorg dan ook dat
altijd iemand is die de activiteit verzorg en altijd iemand die ouders ontvangt. Dit brengt veel meer
rust op de groep. En om 18.00 uur wordt er pas opgeruimd.
• Alle spulletjes (flessen, kleding, spenen e.d.) van de kindjes moeten voorzien zijn van naam
• We hebben vaste opruimmomenten. Voordat we met de kindjes aan tafel gaan om te eten of
voor een activiteit ruimen we even met zijn allen op. Zo nodig ruimen leidster rondslingerend
speelgoed/ oneffenheden op. We zingen hierbij het opruim lied
• Op donderdag wordt altijd de boodschappenlijst gemaakt en online doorgegeven aan de Plus.
Ook wordt de koelkast nagekeken en eventueel leeggemaakt.
• Tijdens de broodmaaltijd zit het brood in een broodmandje. Geen zakken op tafel.
• Op iedere groep is een schoonmaaklijst en kijk iedere dag even wat schoongemaakt moet
worden
• In de speelvilla (niet in het speelpaleis en speelkasteel) geldt er een open deuren beleid.
• We gaan elke dag minimaal 1x naar buiten ook al is het maar heel even (bijv. i.v.m. kou)
• Maxicosi’s worden hoog opgeborgen in de entree.
• Jassen en schoenen van kinderen hangen en staan in de entree.
• Tassen van leidsters worden buiten bereik van kinderen opgeborgen.

Buitenregels:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als je met de kinderen naar buiten gaat, controleer dan eerst of alle poortjes gesloten zijn en
check op veiligheid.
Zorg dat er altijd voldoende leidsters tijdens het buitenspelen zijn, zodat er voldoende toezicht is.
Er moet altijd een leidster tijdens het buitenspelen aanwezig zijn. Dus ook als er een stagiaire
buiten is, moet er altijd een leidster bij zijn.
Voor goed overzicht is er altijd 1 leidster voor toezicht op het kunstgras en 1 leidster op de stoep.
Zorg dat je de poortjes altijd sluit als je hier gebruik van maakt (controleer ook regelmatig of
ouders geen poortjes open hebben laten staan).
Bij de glijbaan toezicht houden.
Als zij naar het verkeer willen kijken mag dit alleen onder toezicht van een leidster.
Op de trampoline mogen maar 3 kindjes tegelijk.
Wij gebruiken geen zwembadjes in de zomer.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er mag niemand onder de trampoline
Kinderen mogen niet op en/ of te dicht bij de omheining spelen/klimmen.
Bij uitstapjes gaan er voldoende leidsters met EHBO mee. Ook gaat en een BHV-er mee.
Omdat we het terrein graag netjes willen houden, is het de bedoeling dat iedereen die
rondslingerend vuil ziet opraapt en weggooit.
Onkruid moet ook verwijderd worden.
Blaadjes moeten opgeruimd worden
Na het buitenspelen wordt het speelgoed netjes opgeruimd en gecheckt op kapot speelgoed.
Het onderhoud van het buitenterrein wordt bewaakt door alle leidsters.
De zandbak ’s ochtends al openen en doorharken

Regels omtrent stagiaires:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijzonderheden over een stagiaire worden bij Femke en/of Marianne gemeld.
Als een stagiaire afwezig is dan wordt dit genoteerd. De afwezigheidslijst hiervoor hangt boven
op het prikbord.
Belangrijke afspraken, doelen of eventuele bijzonderheden worden opgeschreven. Gebruik
hiervoor eventueel een schriftje.
Stagegesprekken worden minimaal 1x in de maand gehouden tussen stagiaire en
stagebegeleidster.
Activiteiten worden dagelijks gedaan met de kinderen. Dit wordt ook van de stagiaires verwacht.
De eerste drie weken van de stageperioden mogen stagiaires nog geen kinderen verschonen.
Stagiaires dragen geen eindverantwoordelijkheid! Zorg dat zij dan ook niet alleen op de groep
staan.
Verslagen en opdrachten e.d. moeten altijd voorzien zijn van naam en datum.
Aan het eind van elke vergadering bespreekt het team met elkaar het functioneren van de
stagiaires. Dit gebeurd zowel in de grote teamvergaderingen, als in de groepsvergaderingen.
Stagiaires mogen geen kinderen (alleen) op bed leggen gedurende hun stage.
Baby’s worden niet door stagiaires de fles gegeven.
Stagiaires bereiden geen voeding. Zowel flessen als groentehapjes worden door de leidsters
warm gemaakt.

Persoonlijke hygiëne:
•
•
•
•
•
•

Doe nette kleren aan zonder gaten en houdt schouders en decolleté bedekt. Hiervoor zijn onze
werkshirts ook.
Doe geen nagellak op en houdt nagels kort
Houdt je haar kort of vastgebonden
Draag geen sieraden tijdens het voedsel bereiden
Was regelmatig je handen (* zie ons handen wassen protocol)
Draag niet te aanwezige parfum

Algemene regels:
•
•
•

Ruilen gaat altijd via Femke of Marianne.
Vakanties en vrije dagen die je graag op wilt nemen kun je noteren op een speciale lijst. Deze lijst
hangt boven op het prikbord.
Denk altijd aan je beroepsgeheim.
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•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zijn er bijzonderheden of dingen waar Femke of Marianne van op de hoogte moeten zijn, ga hier
dan ook meteen mee naar Femke en/of Marianne. Er zijn altijd voldoende leidsters aanwezig. Er
wordt gewerkt met maximaal een op zes en als er een stagiaire(s) aanwezig is/zijn dan staat(n)
deze altijd boventallig.
Eens per jaar worden er functioneringsgesprekken gehouden.
Eens per jaar worden er tien- minutengesprekken gehouden. Vooraf worden alle kinderen
geobserveerd d.m.v. een observatieformulier. Iedere leidster heeft zijn eigen mentorkindjes.
Als er zich een ernstig voorval voordoet of er mocht iets ernstigs met een kindje zijn, dan wordt
Femke, Janneke/Marianne hier meteen van op de hoogte gebracht.
Als een kindje ziek is, dan wordt voordat je de ouders belt eerst overlegd. Bij ernstige gevallen
Janneke, Femke of Marianne bellen.
Is er iets defect en kan Gerald dit maken of zijn er andere belangrijke dingen die Gerald kan doen,
dan noteer je dit op de lijst. En deze hangt aan de binnenkant van de meterkast op het
kinderdagverblijf. Bij dringendere zaken bel je Janneke of Gerald meteen.
Als er een leidster ziek is dan wordt er naar Femke gebeld en zij zorgt dan dat dit wordt opgelost.
Als je na 7.30 belt, kan je naar het kdv bellen.
Als je iets leuks ziet of er is iets nodig voor op het kinderdagverblijf dan mag je dit kopen. Ieder
mag hier €5 per week voor uitgeven. Zorg dat je een geschreven bonnetje hebt en contant
betaalt en deze lever je dan in bij Marianne. Grote bedragen en aanschaffingen worden eerst
overlegd met Janneke of Marianne.
Doordat de toiletten snel verstopt raken, deponeer je er niets anders in dan toiletpapier en de rest
deponeer je in het afvalbakje. Afvalbakje wordt buiten bereik van kinderen geplaatst.
Als je een notitie maakt voor Janneke, Femke of Marianne, zet dan jouw naam erbij en vraag het
telefoonnummer van de persoon die de boodschap doorgeeft zodat Janneke, Femke of Marianne
terug kan bellen. Dit noteer je en dit briefje leg je in het bakje van Marianne of Femke.
Kantoortijden van Marianne en Femke zijn dinsdag en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00
uur.
Mandy zorgt dat de container iedere maandag buiten staat.
Taken leidsters begin van de dag:
a.
b.
c.
d.

•

Taken leidsters eind van de dag:
e.
f.
g.
h.
i.
j.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namen op het white bord schrijven
Mandjes klaarzetten
Activiteit van die dag opschrijven
Zandbak open maken (zomer) en doorharken.

Telefoon op de lader zetten
Zandbak dicht (zomer)
Luifel in (zomer)
Verwarming uit
Ramen sluiten
Lampen uit

Zorg dat de calamiteitenmap altijd op de vaste plaats staat
Geef geen gegevens (telefoonnummers e.d.) van ouders, collega’s en Janneke zomaar aan
anderen door.
Voor nieuwe kindjes maak je een verjaardagsfoto en plaat
Bij wendagen van nieuwe kindjes worden gegevens van de ouders gecheckt en aangevuld in het
adressenbakje. Er wordt ook een gesprekje gehouden met de ouders en er wordt tijdens het
gesprek een formulier ingevuld.
Als het kindje 3 maanden bij ons speelt houden we met ouders een evaluatiegesprek.
Er komt iedere dag een schoonmaakster die buiten openingsuren de ruimtes zorgvuldig poetst.
Tassen en jassen van leidsters worden boven/hoog opgeborgen.
Hete dranken worden uitsluitend gedronken in de pauzes.
Kopie GGD-inspectierapport moet voor ouders in te zien zijn, deze staat op onze website.
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•

•
•

Personeel en stagiaires ondertekenen een geheimhoudingsplicht. Deze heeft betrekking op het
reilen en zeilen binnen het kinderdagverblijf. Directie en medewerkers van kdv Janneke’s Trots
leven de geheimhoudingplichten na bij klachten. Dit houdt in dat zaken hier omtrent niet naar
buiten mogen treden.
Leidsters bergen de Maxicosi’s van de kindjes direct na ontvangst op. Deze worden boven op de
kast of daarvoor bestemde schap opgeborgen.
Ongevallen worden geregistreerd d.m.v. een ongevallenregistratieformulier

Gedragsregels:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen mogen niet rennen binnen.
Er wordt niet met speelgoed of andere voorwerpen gegooid.
Er wordt niet in de entree ruimtes (voor en achter) van het kdv gespeeld.
Er mag niet met deuren worden gespeeld. Leidsters openen en sluiten deze.
Kinderen mogen niet klimmen op vensterbanken/ commodes/ boxen en in en uit kinderstoelen.
Kinderen ruimen zelf hun speelgoed op na gebruik als een gezellige aangelegenheid.
Kinderen mogen niet aan de stang van de aankleedtafel komen.
Kinderen mogen niet aan spullen komen die op het aanrecht liggen of spullen eraf pakken.
Kinderen mogen stoeien maar dat alleen onder begeleiding op de mat.
Kinderen mogen niet aan scharen, messen, nietmachines en andere spullen van de leidsters
komen.
Kinderen mogen niet op het toilet van de leidsters komen.
Kinderen mogen niet in het washok komen.
Er wordt onder begeleiding aan tafel gegeten en gedronken.
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