Veiligheidsbeleid Peuterspeelzaal Dribbel
versie september 2014

Wij doen er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving voor de peuters en de medewerkers te
creëren. Daarom hanteren wij een aantal regels waaraan iedereen zich moet houden. In het hygiëne- en
gezondheidsbeleid staan aanvullende maatregelen.
Binnen
Speelgoed
Kapot speelgoed is gevaarlijk voor kinderen. Het is daarom belangrijk om speelgoed dat kapot gaat (en
dat niet meer te repareren is) direct te verwijderen. Kinderen kunnen zich anders bezeren aan scherpe
onderdelen. Om de veiligheid van de kinderen te vergroten, hanteert Dribbel de volgende regels.
• Speelgoed wordt maandelijks visueel gecontroleerd op beschadigingen.
• Kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen wordt direct gerepareerd of weggegooid.
• Speelgoed met kleine onderdelen wordt opgeruimd in een afgesloten kast/doos.
• Speelgoed wordt na gebruik, samen met de kinderen opgeruimd.
• Tijdens het knutselen wordt alleen lijm op waterbasis gebruikt.
• Er wordt alleen eenvoudig te reinigen en slijtvast speelgoed gebruikt.
• Speelgoed voor binnen en buiten wordt gescheiden gehouden.
Ventilatie
• In de verschillende ruimtes worden temperatuurschommelingen van 5 graden vermeden.
• De luchtvochtigheid wordt regelmatig gecontroleerd en mag in de winter niet langdurig hoger zijn
dan 60%.
• Op warme dagen wordt ’s nachts geventileerd om het gebouw af te koelen.
• De temperatuur wordt regelmatig gecontroleerd en mag niet lager zijn dan 17 graden.
Verdere omschrijving omtrent ventilatie is te vinden in het hygiëne- en gezondheidsbeleid.
Keuken
• Warme dranken worden buiten bereik van kinderen gezet zodat kinderen er niet bij kunnen.
• Thee, koffie en andere hete vloeistoffen worden in goed afgesloten thermoskannen bewaard.
• Lucifers/aanstekers worden direct na gebruik buiten bereik van kinderen opgeborgen.
• Jonge kinderen worden geholpen bij het afstapje naar buiten.
• De stekker van de waterkoker wordt na gebruik uit het stopcontact verwijderd en buiten bereik van
de kinderen neergelegd, zodat een kind de waterkoker niet kan aanzetten en de waterkoker niet
aan het snoer omlaag of omver kan trekken.
• We controleren regelmatig of stopcontacten nog voorzien zijn van stopcontactbeveiligers.

Brandveiligheid
• Het is verboden om te roken op de locatie dan wel op het speelterrein.
• De cv ketel wordt jaarlijks schoongemaakt.
• Er worden geen waxinelichtjes, kaarsen, wierook, olie, gel enz. gebrand.
• Aanstekers of lucifers bewaren we buiten het bereik van de kinderen. We zorgen dat we kindveilige
aanstekers gebruiken.
• De vluchtwegen zijn niet geblokkeerd, er staan geen kasten, tafels en stoelen voor.
• De blusmiddelen zijn goed zichtbaar voor personeel en medewerkers en zijn per direct
beschikbaar.
• Open vuur is in geen enkele ruimte toegestaan.
• Elk jaar worden de noodverlichting en transparantjes gecontroleerd.
• Elk jaar worden de brandblussers en slanghaspels gecontroleerd.
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• Slingers worden niet door de ruimte heen gehangen worden. Alleen langs de wanden of kasten.
• Bij speciale evenementen wordt gekeken of extra brandmaatregelen noodzakelijk zijn.
Overige veiligheidsmaatregelen voor binnen
• De medewerkers zijn zich bewust van de gevaren die schuilen bij open ramen of ramen die open
kunnen. We letten erop dat er geen opstapmogelijkheden bij het raam staan.
• We leren kinderen uit te kijken bij het spelen in de buurt van ruiten.
• We creëren ruimte voor de kinderen om vrij te bewegen om botsen te voorkomen.
• Obstakels worden buiten de looproute geplaatst.
• Kinderen wordt geleerd in de speelruimte niet te rennen. Medewerkers en vrijwilligers zien er op
toe dat dit ook niet gebeurt.
• Gereedschap wordt bewaard in een afgesloten gereedschapskist.
• Elektriciteitssnoeren werken we weg en apparaten worden buiten bereik van kinderen geplaatst.
• We tillen kinderen niet aan de handen op.
• Kinderen klimmen op hun billen naar beneden van de commode.
• Dieren zijn binnen de locatie verboden (m.u.v. vissen, schildpadden of dieren die worden gebruikt
voor een project).
• Kinderen hebben geen toegang tot de personeelsruimtes.
• Er worden geen uitstekende schroeven of spijkers onder de 1.35m geplaatst.
• De deur van de bergruimte wordt altijd afgesloten met een sleutel.
• De kinderen hebben geen toegang tot de bergruimte.
Buiten
Buitenspeelplaats
• Het plein wordt voor het naar buiten gaan van de kinderen gecontroleerd op afval (glas, peuken,
steentjes e.d.). Deze worden verwijderd voordat de peuters naar buiten komen.
• Kinderen rennen niet op het plein als er kinderen aan het fietsen zijn.
• Er wordt op toegezien dat de kinderen niet te hard fietsen.
• Er wordt op toegezien dat kinderen boven de 3 jaar niet met de loopauto’s spelen.
• Tijdens het buitenspelen zijn minimaal 2 volwassenen aanwezig om toezicht te houden.
• Uitwerpselen van honden/katten worden direct verwijderd.
• Het zand in de zandbak wordt verschoond als uitwerpselen van honden/katten in het zand worden
aangetroffen, die er langer dan 3 weken in hebben gelegen.
• De medewerkers verspreiden zich over het plein en blijven niet bij elkaar staan.
• Twee keer per jaar controleren we de speelplaats op onveilige situaties. We kijken of tegels niet
verzakt of kapot zijn. We maken de bemoste gedeeltes schoon.
• We zorgen voor speeltoestellen die passen bij de leeftijd van de kinderen.
• Periodiek controleren de medewerkers de speeltoestellen op gebreken en/of onveilige situaties.
• We proberen rustig en druk spel te scheiden, zodat fietsende kinderen niet tussen rustig spelende
kinderen door hoeven.
• Afstapjes of andere hoogteverschillen zijn duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld door kleurverschillen of
met een lint.
• We plaatsen geen planten en struiken met prikkels aan de speelzijde van het terrein.
• We zorgen voor een goede afwatering, zodat plassen niet blijven staan.
• We ruimen los speelmateriaal in de buurt van speeltoestellen direct op.
• Kinderen mogen niet alleen in de buurt van water komen.
• Afval (buiten) wordt in gesloten containers of zakken opgeborgen. Afval staat niet voor en op een
speelplaats.
• Afgevoerde containers worden nooit tegen het gebouw geplaatst om het gevaar voor brand door
brandstichting in de containers te minimaliseren.
• Bij zonnig weer worden voldoende schaduwplekken gecreëerd.
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• De medewerkers zien erop toe dat kinderen niet te lang in de zon spelen.
Uitstapjes
• De medewerkers zien erop toe dat de kinderen beschermende kleding dragen bij het wandelen in
de bossen.
• Bij bezoek aan dieren is voldoende begeleiding aanwezig.
• Kinderboerderijen worden alleen bezocht na overleg met de ouders.
• De medewerkers houden toezicht op de kinderen bij aanwezigheid van dieren.
• Tijdens een uitstapje gaat de EHBO doos mee.
• Op zomerse dagen wordt gewerkt volgens het hittebeleid.
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