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Binnen
Stellingkasten
De stellingkasten waar het speelgoed in staat, zijn niet verankerd aan de muur. Mocht
een kind in de kast klimmen, dan bestaat het gevaar dat de kast omvalt. Dribbel
hanteert daarom de volgende regels:
 Kinderen pakken niet zelf spullen uit de kast. Zij vragen een pedagogisch
medewerker om het speelgoed te pakken.
 Een van de medewerkers of vrijwilligers houdt altijd een oogje op de kast, om
het risico tot klimmen te verkleinen.
 Kinderen wordt verteld waarom ze niet in de kast mogen klimmen als ze
speelgoed pakken.
 Medewerkers en vrijwilligers zorgen ervoor dat de deurtjes altijd gesloten zijn,
zodat de kinderen op die plekken niet kunnen klimmen.
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 weggegooid.
Speelgoed met kleine onderdelen wordt opgeruimd in een afgesloten kast/doos.
Alle speelgoed wordt na gebruik opgeruimd.
Tijdens het knutselen wordt alleen lijm op waterbasis gebruikt.

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.
 Mechanische ventilatie staat op een stand die zorgt dat het co2 gehalte laag
genoeg blijft.
Verdere omschrijving omtrent ventilatie is te vinden in het hygiënebeleid.









Overige veiligheidsmaatregelen voor binnen
Kinderen mogen niet rennen in de ruimte.
Kinderen klimmen op hun billen naar beneden van de commode.
Er worden geen waxinelichtjes, kaarsen, wierook, olie, gel enz. gebrand.
Hoger gelegen oppervlakten worden wekelijks gereinigd.
Uitkijken bij het spelen in de buurt van ruiten.
Gereedschap wordt bewaard in een afgesloten gereedschapskist.
Kinderen wordt geleerd in de speelruimte niet te rennen
Medewerkers en vrijwilligers zien er op toe dat kinderen niet rennen in de
speelruimte



Bij speciale evenementen wordt gekeken of extra brandmaatregelen noodzakelijk
zijn. Zie hiervoor ook het ontruimingsplan.

Keuken
Omdat de keuken onze doorgang is naar het plein, is extra waakzaamheid geboden als
de kinderen door de keuken lopen.











De vaatwassen is altijd gesloten.
Thee- en koffiekopjes worden ver op tafel/aanrecht neergezet 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.
Het traphekje wordt altijd gesloten bij het verlaten van de keuken.
Er is altijd een pedagogisch medewerker in de keuken aanwezig als de kinderen
door de keuken naar buiten lopen.
Jonge kinderen worden geholpen bij het afstapje naar buiten.
De deur van de bergruimte wordt altijd afgesloten met een sleutel.
De kinderen hebben geen toegang tot de bergruimte.
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.

Lees ook het hygiënebeleid voor een compleet beeld met betrekking tot veiligheid in de
keuken.
















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.
Afgevoerde containers worden nooit tegen het gebouw geplaats om het gevaar
voor brand door brandstichting in de containers te minimaliseren.
Als dieren gevoerd worden, let de pedagogisch medewerker op dat dit voorzichtig
gebeurt.
Kinderen klimmen niet over het hek, vraag de juf om een bal te pakken.
Uitstapjes
De pedagogisch medewerker ziet 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.
Pedagogisch medewerkers houden toezicht op de kinderen bij aanwezigheid van
dieren.
Kijk voor uitstapjes op www.veiligheid.nl onder het kopje schoolreisje voor tips.

Op zomerse dagen wordt gewerkt volgens het hitte beleid.

