PLAN VAN AANPAK RI&E
Naam groep

: Peuterspeelgroep De Blokkendoos

Datum

: april 2019

Uitgewerkt door

: Inspectiecommissie: Ingrid van Buuren en Hanny Vink

Betreffende
Te nemen maatregel
gezondheidsrisico
GEZONDHEIDSRISICO’S DOOR OVERDRACHT ZIEKTEKIEMEN
1.
Ziektekiemen via
Zie werkafspraken
ongewassen handen
veiligheids- en
groepsleiding
gezondheidsbeleid
2.
Ziektekiemen via
Zie werkafspraken
onzorgvuldig wassen handen veiligheids- en
groepsleiding
gezondheidsbeleid
3.
Ziektekiemen via zieke
leidster

4.

Contact met pus of vocht uit
blaasjes/wond ander kind

5.

Ziektekiemen door
aanhoesten of niezen door
ander kind

Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid

Geen actie nodig
omdat

Leidster met
besmettelijke ziekte
blijft thuis en wordt
vervangen
Kinderen met
besmettingsgevaar
komen niet op De
Blokkendoos

Uitvoeren
door / wie

Streefdatum Datum
realisatie

Leidsters

Continu

Leidsters

Continu

Datum
evaluatie

Leidsters

Leidsters/
ouders/
verzorgers
Leidsters

Continu

Versie april 2019

Pagina 1 van 24

Betreffende
gezondheidsrisico

Te nemen maatregel

6.

Ziektekiemen via snot ander
kind

Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid

7.

Ziektekiemen door
gezamenlijk gebruik zakdoek
Ziektekiemen via washandje
waarmee handen/monden
meerdere kinderen gewassen
worden

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Ziektekiemen via
ongewassen handen na
toiletbezoek ander kind
Ziektekiemen via
onzorgvuldig gewassen
handen ander kind na
toiletbezoek
Contact met ontlasting ander
kind door gebruik grote
closetpot
Contact met ontlasting/urine
via vuil potje
Contact met ontlasting/urine
via vuile luier

Geen actie nodig
omdat

Na eenmalig gebruik
zakdoek direct weg
Er worden geen
washandjes gebruikt,
maar enkel papieren
handdoeken die nat
worden gemaakt

Uitvoeren
door / wie

Streefdatum Datum
realisatie

Leidsters

Continu

Leidsters

Continu

Leidsters

Continu

Leidsters

Continu

Leidsters

Continu

Datum
evaluatie

Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Kinderen maken
gebruik van
peutertoiletten
Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid
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Betreffende
gezondheidsrisico

Te nemen maatregel

Contact ontlasting/urine via
verontreinigde
verschoontafel/
aankleedkussen
Contact ontlasting/urine via
on(zorg)vuldig handen
wassen leidsters
Ziektekiemen via vuile
handdoek of vuile kraan

17.

Ziektekiemen via speelgoed
dat meegenomen wordt naar
toilet

Toezien dat er geen
speelgoed
meegenomen wordt
naar toilet

18.

Eten van bedorven voeding

19.

Ziektekiemen via
onhygiënische bereiding
voedsel
Ziektekiemen via andermans
bestek of beker

14.

15.

16.

20.

Geen actie nodig
omdat

Uitvoeren
door / wie

Streefdatum Datum
realisatie

Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid

Leidsters

Continu

Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid

Leidsters

Continu

Leidsters/
schoonmaak
-ouders

Continu

Leidsters

Continu

Leidsters

Continu

Er worden eenmalige
papieren handdoeken
gebruikt, die direct
weg worden gegooid

Datum
evaluatie

Alleen vers fruit wat
door peuters zelf
wordt meegenomen
Er wordt geen eten
bereid
Opletten dat kinderen
uit eigen, zelf
meegenomen bekers
drinken
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21.

Betreffende
gezondheidsrisico
Ziektekiemen via aanraken
afval

22.

Ziektekiemen via vuile
vaatdoek

23.

Ziektekiemen via
vuile/andermans fopspeen

24.

Ziektekiemen via speelgoed

25.

Ziektekiemen via
verkleedkleren

Te nemen maatregel
Toezien door leidsters
dat de deksel continu
gesloten is
Voor ieder klusje
schone vaatdoek; vuile
vaatdoek in keuken
buiten bereik peuters
opbergen; minimaal
één keer in de week
meenemen om te
wassen op 60⁰ Celsius
Bij binnenkomst
fopspeen opbergen in
eigen tas peuter
Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid

Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid

Geen actie nodig
omdat
Pedaalemmers zijn
afgesloten met een
deksel

Uitvoeren
door / wie
Leidsters

Streefdatum Datum
realisatie
Continu

Leidsters/
schoonmaak
-ouders

Continu

Leidsters/
ouders/
verzorgers
Leidsters

Dagelijks

Continu;
driemaal per
jaar ‘grote’
schoonmaak
speelgoed,
volgens
schema

Continu 3x
per jaar
volgens
schema

Leidsters/
schoonmaak
-ouders

Continu;
driemaal per
jaar ‘grote’
schoonmaak
speelgoed,

Continu 3x
per jaar
volgens
schema

Datum
evaluatie
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Betreffende
gezondheidsrisico

Te nemen maatregel

26.

Ziektekiemen via
on(zorgvuldig) gewassen
stoffen speelgoed/knuffels

27.

Ziektekiemen via ongedierte

28.

Ziektekiemen door
bijten/krabben dieren

Geen actie nodig
omdat

Uitvoeren
door / wie

Streefdatum Datum
realisatie
volgens
schema

Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid

Leidsters/
schoonmaak
-ouders

Continu;
driemaal per
jaar ‘grote’
schoonmaak
speelgoed,
volgens
schema

Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Ouders informeren
wanneer dieren
accommodatie wordt
bezocht

Leidsters

Geen dieren op De
Blokkendoos

GEZONDHEIDSRISICO’S ALS GEVOLG VAN HET BINNENMILIEU
29. Verblijf in bedompt ruikende Goed ventileren,
ruimte
wanneer mogelijk
ramen en deur lokaal

Leidsters/
ouders/
verzorgers/
activiteitencommissie

Continu;
indien van
toepassing

Leidsters

Dagelijks

Datum
evaluatie

Continu 3x
per jaar
volgens
schema
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Betreffende
gezondheidsrisico
30.

Verblijf in te koude ruimte

31.

Verblijf in te warme ruimte

32.

Allergeen via stoffering
verblijfsruimte

33.

Verblijf in ruimte met rook

34.

Verblijf in stoffige ruimte

35.

Blootstelling aan vluchtige
stoffen

36.

Blootstelling aan gassen
verbrandingstoestellen

Te nemen maatregel

Geen actie nodig
omdat

Uitvoeren
door / wie

Streefdatum Datum
realisatie

Ingestelde
klokthermostaat

Leidsters

Dagelijks

Leidsters

Continu

Leidsters/
schoonmaak
-ouders
Alle
betrokkenen

Eind
augustus
2018
Continu

Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid

Leidsters/
schoonmaak
-ouders
Leidsters/
schoonmaak
-ouders

Continu

Periodieke controle

Kinderopvang
Rivierenland

open (wel op knip)
’s morgens
temperatuur
controleren
Bij warm weer ramen
open en
zonwering/overgordijn
en dicht
Wassen gordijnen
jaarlijks

In en rondom De
Blokkendoos wordt
niet gerookt

Eind
augustus
2018

Datum
evaluatie

Begin
september
2018

September
2018

Continu
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Betreffende
gezondheidsrisico

Te nemen maatregel

37.
38.

Verblijf in ruimte met asbest
Schadelijke stoffen via
ventilatievoorziening

39.

Blootstelling aan lawaai

40.

Allergie via huisdieren

Ouders informeren
wanneer
dierenaccomodatie
wordt bezocht

41.

Vervuiling door
ontoereikende schoonmaak

Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid

42.

Verblijf in ruimte tijdens
schoonmaakwerkzaamheden

43.

Allergenen/huisstofmijt

Geen actie nodig
omdat

Uitvoeren
door / wie
(KR)

Streefdatum Datum
realisatie

Datum
evaluatie

Inspectiecommissie

Begin
augustus
2018

Begin
september
2018

Leidsters/
ouders/
verzorgers/
activiteitencommissie
Leidsters/
ouders/
verzorgers

Continu;
indien van
toepassing

Leidsters/

Continu;

Geen asbest aanwezig
Ventilatieroosters
controleren en indien
nodig schoonmaken
Werkzaamheden
worden gepland
buiten openingstijden
Geen dieren op De
Blokkendoos

Begin
augustus
2018

Dagelijks,
eenmaal per
week
grondig

Augustus
2018

Schoonmaak vindt
buiten openingstijden
plaats

Zie werkafspraken

Continu 3x

Versie april 2019

Pagina 7 van 24

44.

Betreffende
gezondheidsrisico
verkleedkleren

Te nemen maatregel

Allergenen/huisstofmijt
knuffels

Geen actie nodig
omdat

veiligheids- en
gezondheidsbeleid

Uitvoeren
door / wie
schoonmaak
-ouders

Streefdatum Datum
realisatie
driemaal per per jaar
jaar ‘grote’
volgens
schoonmaak schema
speelgoed,
volgens
schema

Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid

Leidsters/
schoonmaak
-ouders

Continu;
driemaal per
jaar ‘grote’
schoonmaak
speelgoed,
volgens
schema

GEZONDHEIDSRISICO’S ALS GEVOLG VAN HET BUITENMILIEU
45. Blootstelling allergenen
Bij aanschaf
bomen en struiken buiten
controleren of deze
allergeenarm zijn
46. Ziektekiemen via ontlasting
Hekken sluiten en net
hond/kat
over zandbak
47. Tekenbeet
Peuters spelen buiten
op tegels, niet in
struiken.

48.

Bijen-/wespensteek

Zie werkafspraken

Datum
evaluatie

Continu 3x
per jaar
volgens
schema

KR

Leidsters
Leidsters

Leidsters

Indien van
toepassing
Indien van
toepassing

Indien van
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Betreffende
gezondheidsrisico

49.

Zonnesteek

50.

Uitdroging

51.

Verbranden in zon

52.

Onderkoeling

53.

Contact met
bestrijdingsmiddelen

54.

Contact vervuilde grond

55.

Blootstelling verontreinigde
buitenlucht

Te nemen maatregel

Geen actie nodig
omdat

veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Extra drinken
aanbieden bij warm
weer
Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Er worden geen
bestrijdingsmiddelen
gebruikt
Geen aanwijzingen
die duiden op
verontreiniging
Geen aanwijzingen
die duiden op
verontreiniging

Uitvoeren
door / wie

Streefdatum Datum
realisatie
toepassing

Leidsters

Indien van
toepassing

Leidsters

Indien van
toepassing

Leidsters

Indien van
toepassing

Leidsters

Indien van
toepassing

Datum
evaluatie

KR

GEZONDHEIDSRISICO’S TEN GEVOLGE VAN (HET UITBLIJVEN VAN) MEDISCH HANDELEN
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Betreffende
gezondheidsrisico
Toediening verkeerde
medicatie

Te nemen maatregel

57.

Toediening bedorven
medicatie

Zie medicijngebruiksovereenkomst

58.

Toediening paracetamol
zonder diagnose

59.

Onjuiste medische
behandeling door
onjuist/onvolledig medisch
dossier
Ondeskundig medisch
handelen personeel

56.

60.

61.

Ziektekiemen via
koortsthermometer

Geen actie nodig
omdat

Zie medicijngebruiksovereenkomst

Streefdatum Datum
realisatie
Indien van
toepassing

Datum
evaluatie

Indien van
toepassing

Er wordt geen
paracetamol verstrekt
zonder tekenen
medicijngebruiksovereenkomst
Ouders vullen dit,
indien van toepassing,
in op intakeformulier
Altijd een leidster met
BHV en KinderEHBO
aanwezig, alleen
medicijnverstrekking bij
ondertekende
medicijngebruiksovereenkomst
Zie werkafspraken
veiligheids- en

Uitvoeren
door / wie
Leidsters/
ouders/
verzorgers

Leidsters/
ouders/
verzorgers

Ouders/
verzorgers

Indien van
toepassing

Leidsters

Continu

Leidsters

Indien van
toepassing
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Betreffende
gezondheidsrisico

Te nemen maatregel

Geen actie nodig
omdat

Uitvoeren
door / wie

Streefdatum Datum
realisatie

Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Zie werkafspraken
veiligheids- en
gezondheidsbeleid

Leidsters

Indien van
toepassing

Leidsters

Indien van
toepassing

Leidsters /
ouders /
verzorgers

Dagelijks

Uitvoeren
door / wie

Streefdatum

Leidsters

Dagelijks

Leidsters

Continu

Datum
evaluatie

gezondheidsbeleid

62.

Ziektekiemen via zalf of
crème

63.

Contact andermans
bloed/wondvocht na
wondverzorging

64.

Verwonding door dragen
oorbel of inslikken oorbel

Controle op het niet
dragen van oorbellen
en indien het
zweerknopjes betreft
dienen deze afgeplakt
te worden

Betreffende veiligheidsrisico

Te nemen maatregel

ENTREE
65. Vloer oneffenheid
66.

Vloer natte vloer

’s morgens controleren
of matten goed liggen
Direct droogmaken na
constatering natte

Geen actie nodig
omdat

De reguliere
schoonmaak is na

Datum
realisatie

Datum
evaluatie
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Betreffende veiligheidsrisico

Te nemen maatregel

Geen actie nodig
omdat
openingstijden

67.

Vloer uitglijden

vloer
Verplicht dragen
schoeisel

68.

Garderobe

69.

Deur vingers

70.

Deur glas

Deuren zijn voorzien
van veiligheidsglas

71.

Raam

De ramen zitten hoog,
kunnen niet open en
zijn niet voorzien van
decoratie

72.

Verwarming

Radiatoren zijn
afgeschermd

73.

Verlichting

Voldoende licht door
beveiligde lichtbakken

Uitvoeren
door / wie

Streefdatum

Datum
realisatie

Datum
evaluatie

Ouders/
Verzorgers
(ook
peuters)

Continu

Inspectiecommissie

Begin
augustus
2018

Eind
augustus
2018

Begin
september
2018

Inspectieco
mmissie

Begin
augustus
2018

Eind
augustus
2018

Begin
september2
018

Kapstokhaken zijn
afgeschermd door
een plank
Controleren vingersafes
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Betreffende veiligheidsrisico

Te nemen maatregel

74.

Electra

Controleren
stopcontacten en
aanwezigheid snoeren
in entree

75.

Giftige stoffen
schoonmaakmiddel

76.

Giftige stoffen eten

’s morgens controleren
of ze in de afgesloten
kast (schoonmaakhok)
staan
Schoonmaakmiddelen
staan in afgesloten kast
op hoge plank

77.

Giftige stoffen muizengif

78.

Kleine voorwerpen

79.

Ongezien naar buiten

Geen actie nodig
omdat
Alle stopcontacten
zijn voorzien van
beschermers en er
liggen geen snoeren
in de entree

Uitvoeren
door / wie
Inspectiecommissie

Streefdatum

Leidsters

Dagelijks

Leidsters/
ouders/
verzorgers

Continu

Leidsters

Continu

Leidsters

Continu

Begin
augustus
2018

Datum
realisatie
Eind
augustus
2018

Datum
evaluatie
Begin
september
2018

Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Hoog wegleggen indien
het
gebruiksvoorwerpen
betreft. Als het om
klein speelgoed gaat,
direct verwijderen
Deuren gesloten
houden en voordeur op
slot doen als alle
ouders/verzorgers weg
zijn
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Betreffende veiligheidsrisico

SPEELRUIMTE
80. Vloer oneffenheid
81.

Vloer gladde vloer

82.

Deur botsen

83.

Deur glas

84.

Deur vingers

85.

Raam vallen

86.

Raam raamdecoratie

87.

Verwarming

88.

Verlichting

89.

Elektra stopcontacten

Te nemen maatregel

Geen actie nodig
omdat

’s morgens controleren
of speelkleed goed ligt
Verplicht dragen
schoeisel

Niets op ramen deur
plakken

Uitvoeren
door / wie

Streefdatum

Leidsters

Dagelijks

Leidsters /
ouders/
verzorgers
(ook
peuters)
Leidsters

Continu

Inspectiecommissie

Begin
augustus
2018

Datum
realisatie

Datum
evaluatie

Eind
augustus
2018

Begin
september
2018

Continu

Deuren zijn voorzien
van veiligheidsglas
Controleren vingersafes

Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Raamdecoratie
aanwezig zonder
koordjes
Alle verwarmingen
zijn afgeschermd
Voldoende licht door
beveiligde lichtbakken
Zijn allemaal voorzien
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Betreffende veiligheidsrisico

Te nemen maatregel

90.

Elektra contact elektriciteit

91.

Elektra vallen apparaten

92.

Giftige stoffen
schoonmaakmiddel

93.

Giftige stoffen eten

94.

Meubilair stoten

95.

Meubilair splinter

96.

Meubilair kast

97.

Meubilair decorstuk

98.

Speelgoed kleine voorwerpen

Geen actie nodig
omdat
van beschermers

Uitvoeren
door / wie

Streefdatum

Datum
realisatie

Datum
evaluatie

Snoeren afschermen

Inspectiecommissie

Begin
augustus
2018

Eind
augustus
2018

Begin
september
2018

Apparaten na gebruik
hoog wegzetten
’s morgens controleren
of ze in de afgesloten
kast staan
Geen giftige stoffen in
de speelruimte

Leidsters

Continu

Leidsters

Dagelijks

Leidsters/
ouders/
verzorgers

Continu

Niet in de doorgang
zetten; peuters mogen
niet rennen
Meubilair controleren
op beschadigingen

Leidsters

Continu

Inspectiecommissie

Eind
augustus
2018

Begin
september
2018

Zo min mogelijk
speelgoed boven op de
kasten zetten

Leidsters

Begin
augustus
2018
Continu

Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Zie veiligheids- en
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99.

Betreffende veiligheidsrisico

Te nemen maatregel

Speelgoed fopspeen

Bij binnenkomst
fopspeen opbergen in
eigen tas van de
betreffende peuter

100. Speelgoed
3
koordjes

101. Speelgoed
3
beschadigingen

102. Speelgoed
3
struikelen
103. Speelgoed
3
poppenhuis
104. Verbranding
4
lucifers/aanstekers

Geen actie nodig
omdat
gezondheidsbeleid

Uitvoeren
door / wie

Streefdatum

Leidsters/
ouders/
verzorgers

Dagelijks

Leidsters

Minimaal
driemaal per
jaar op speelgoedschoonmaakavond

Datum
realisatie

Datum
evaluatie

Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid

Speelgoed controleren
op beschadigingen

Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
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Betreffende veiligheidsrisico
105. Verbranding
4
thee
106. Overige
4 botsen

Te nemen maatregel

Uitvoeren
door / wie
Leidsters

Streefdatum

Controleren of eten
geschikt is voor peuters
en niet lopen tijdens
het eten

Leidsters /
overige
begeleiders

Dagelijks

Voordat peuters naar
buiten gaan, kleding
controleren op
loshangende koordjes

Leidsters

Elke keer als
peuters naar
buiten gaan

Leidsters

Elke keer als
peuters in
zandbak
spelen

Thee hoog wegzetten

BUITENRUIMTE
109. Speeltoestel
4
koord/ketting

110. Speeltoestel
4
splinter
111. Speeltoestel
4
struikelen/botsen
112. Speeltoestel
4
zwerfvuil
zandbank

113. Speeltoestel
4
stoten zandbak

Datum
realisatie

Datum
evaluatie

Continu

Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Er zijn geen
huisdieren op de
blokkendoos

107. Overige
4 gebeten door
huisdier
108. Overige
4 in eten stikken

Geen actie nodig
omdat

Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Controleren zandbak
op zwerfvuil alvorens
peuters in zandbak
gaan spelen
Peuters mogen niet
klimmen en lopen op

Versie april 2019

Pagina 17 van 24

Betreffende veiligheidsrisico

Te nemen maatregel

Geen actie nodig
omdat

Uitvoeren
door / wie

Streefdatum

Leidsters

Continu

Leidsters

Elke keer als
peuters naar
buiten gaan

Datum
realisatie

Datum
evaluatie

de rand van de zandbak
114. Omheining
5
straat op rennen
115. Omheining
5
gebreken

Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Omheining controleren
op gebreken als
peuters buiten spelen

116. Omheining
5
klem zitten

Omheining bevat
geen spijlen
Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid

117. Omheining
5
klimmen
118. Ondergrond
5

119. Speeltoestel
5
glijbaan

Peuters mogen alleen
gebruik maken van de
glijbaan onder toezicht
van een leidster.

120. Overig
5 botsen fiets

121. Overig
5 zwerfvuil

122. Overig
5 omverlopen

Peuters spelen altijd
buiten onder leiding
van een leidster.
Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid

Controleren
buitenspeelruimte op
zwerfvuil alvorens
peuters naar buiten
gaan
Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
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Te nemen maatregel

123. Overig
5 verbranden zon

Peuters zo nodig
insmeren met
zonnebrandcrème

124. Overig
6 giftige plant/struik

Struiken om het
buitenspeelplein
worden zo nodig
kortgesnoeid

125. Overig
6 te water raken

Uitvoeren
door / wie
Leidsters /
ouders /
verzorgers

Streefdatum

Leidsters /
ouders/
verzorgers
(ook
peuters)

Continu

Datum
realisatie

Datum
evaluatie

Indien van
toepassing

Er zijn geen
zwembaden of open
water aanwezig

SANITAIR KINDEREN
126. Meubilair
6

127. Overig
6 gladde vloer

Geen actie nodig
omdat
Er wordt van ouders
verwacht dat bij mooi
weer de peuters zijn
ingesmeerd bij
aankomst op de
blokkendoos
Geen giftige planten
en struiken aanwezig
op het plein

Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid

Verplicht dragen
schoeisel

Versie april 2019

Pagina 19 van 24
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128. Overig
6 heet water

Te nemen maatregel
Boiler op stand E en
kast waar boiler in staat
op slot houden.
Betreffende
warmwater kraan is op
hoogte

129. Overig
6 kleine voorwerpen
130. Overig
6 lotions, alcohol,
schoonmaak-artikelen

Uitvoeren
door / wie
Leidsters

Streefdatum

Leidsters

Continu

Leidsters

Continu

Datum
realisatie

Datum
evaluatie

Continu

Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Lotions, alcohol,
schoonmaakartikelen
na gebruik gelijk hoog
wegzetten

SANITAIR VOLWASSENEN
131. Lotions,
6 alcohol,
schoonmaak-artikelen
132. Toiletblokje
6

Niet aanwezig
Niet toegankelijk voor
peuters

KEUKEN/KANTOOR
133. Verbranding
6
oven

Staat hoog op een
opbergkast

134. Verbranding
7
waterkoker
135. Verbranding
7
lucifers/aansteker
136. Verbranding
7
heet water/thee

Geen actie nodig
omdat

Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Liggen hoog in de kast
Heet water en thee
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137. Overig
7 snijden mes

138. Overig
7 drinken
schoonmaakmiddel

139. Overig
7 uitglijden gladde vloer

Te nemen maatregel

Geen actie nodig
omdat

hoog wegzetten.
Waterkoker na gebruik
achterop het aanrecht
zetten
Messen na gebruik
gelijk hoog wegleggen
of opbergen in
afsluitbare lade
’s morgens controleren
of ze hoog op de plank
boven het aanrecht
staan
Verplicht dragen
schoeisel. Natte vloer
direct droog maken

140. Overig
7 vuilnisemmer

Uitvoeren
door / wie

Streefdatum

Leidsters

Continu

Leidsters

Continu

Leidsters /
ouders/
verzorgers
(ook
peuters)

Continu

Datum
evaluatie

Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid

141. Overig
7 plastic zak over het
hoofd

Plastic zak gelijk
opbergen in afgesloten
schoonmaakkast

Leidsters

Continu

142. Giftige
7 stoffen eten
medicijnen

Tassen hoog wegzetten
in de keuken

Leidsters

Continu

143. Giftige
7 stoffen eten

Datum
realisatie

Er mag binnen niet

Versie april 2019

Pagina 21 van 24

Betreffende veiligheidsrisico

Te nemen maatregel

sigaretten

144. Giftige
8 stoffen eten toner
kopieermachine
145. Overig
8 kleine voorwerpen
146. Overig snijden aan
kantoorartikelen
BERGRUIMTE
147. Binnen bergruimte drinken
schoonmaakmiddelen/giftige stoffen

Kast waar de toner in
ligt afgesloten houden

’s morgens controleren
of deur
schoonmaakhok is
afgesloten. De sleutel
hangt aan een plastic
haakje, hoog op de
muur

Streefdatum

Leidsters

Continu

Leidsters

Continu

Leidsters

Continu

Datum
realisatie

Datum
evaluatie

Giftige stoffen staan
in afgesloten
schoonmaakhok
Staat in afgesloten
ruimte, via buitenzijde
toegankelijk

149. Buiten bergruimte CV ketel

Binnen bergruimte bezeren
speelgoed/ speelmaterialen

Uitvoeren
door / wie

Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid

148. Binnen bergruimte opbergen
giftige stoffen

150.

Geen actie nodig
omdat
worden gerookt en
tassen worden hoog
weggezet

’s morgens controleren
of deuren bergruimtes
op slot zitten + ruimte
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Te nemen maatregel

Geen actie nodig
omdat

Uitvoeren
door / wie

Streefdatum

Leidsters/
ouders/
verzorgers
Leidsters

Indien van
toepassing

Leidsters

Elke keer als
peuters naar
buiten gaan

Leidsters/
ouders/

Dagelijks

Datum
realisatie

Datum
evaluatie

direct afsluiten als er
iets uit is gepakt
151. Buiten bergruimte bezeren
speelgoed/ speelmaterialen
OMGEVING
152. Omheining straat op rennen / Hekje goed sluiten en
hek open
op slot draaien, vanaf
de buitenzijde
153. Omheining bezeren / onder
Omheining dagelijks bij
door kruipen
buitenspelen
controleren op
gebreken
154. Omheining klem zitten
155. Omheining klimmen
156. Ondergrond struikelen
157. Ondergrond natte plek
158. Ondergrond bezeren
zwerfvuil

159. Overig weg op rennen

Controleren
buitenspeelruimte op
zwerfvuil alvorens
peuters naar buiten
gaan
Peuter mag alleen
samen met ouder de

Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid

Continu

Omheining bevat
geen spijlen
Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Zie veiligheids- en
gezondheidsbeleid
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160. Overig ongeval uitstapje

Te nemen maatregel
locatie verlaten
Voldoende begeleiders

Geen actie nodig
omdat

Uitvoeren
door / wie
verzorgers
Leidsters

Streefdatum

Datum
realisatie

Datum
evaluatie

Indien van
toepassing
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