Veiligheids-en gezondheidsbeleid peuterspeelgroep De Blokkendoos
Werkafspraken en huisregels
Algemeen beleid handen wassen
• Handen worden gewassen met water en vloeibare zeep. Vervolgens worden ze goed afgespoeld
en afgedroogd met een schone papieren handdoek welke na gebruik wordt gedeponeerd in een
pedaalemmer.
• Leidsters wassen hun handen na:
o Toiletgebruik
o Verschonen van peuters / na het hulp bieden van peuters bij toiletgebruik
o Afvegen van neuzen
o Knutselactiviteiten
o Verzorgen wonden
o Andere vieze werkjes
• Leidsters wassen hun handen voor:
o Aanraken van eten
o Verzorgen van wonden
• Peuters wassen hun handen na:
o Toiletgebruik
o Knutselactiviteiten
o Aanraking snot, bloed, wondvocht, slijm, etc.
o Andere vieze werkjes
Besmettingsgevaar door wondjes
• Indien een peuter (open) wondjes heeft worden deze, na ontsmetting, afgedekt.
• Wanneer een peuter aan het wondje heeft gezeten, worden zijn handen gewassen.
Besmettingsgevaar door aanniezen en aanhoesten
• Peuters wordt geleerd om hun hand voor hun mond te houden bij niezen en hoesten.
• Er zijn dozen met papieren zakdoeken op bereikbare plekken; elke snotneus wordt met een
schone papieren zakdoek schoongemaakt en daarna in de pedaalemmer gegooid. Jonge peuters
worden hierbij geholpen; oudere peuters wordt geleerd dit zelf te doen.
• Als een peuter erg verkouden is, worden na het neussnuiten zijn handen gewassen.
• Peuters die ziek zijn, blijven thuis. Wij volgen hierin het Kinderziektebeleid van De Blokkendoos
(zie www.deblokkendooszoelen.nl).
Besmettingsgevaar door ziektes
• Peuters die ziek zijn, blijven thuis. Wij volgen hierin het Kinderziektebeleid van De Blokkendoos
(zie www.deblokkendooszoelen.nl).
• Leidsters met een besmettelijke ziekte blijven thuis.
• Bij ziektes worden de richtlijnen van de GGD gehanteerd.
• Besmettelijke ziektes worden op het bord in de hal medegedeeld, zodat alle ouders/verzorgers op
de hoogte zijn.
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Ziektekiemen via speelgoed
• Voor het schoonmaken van speelgoed, meubilair, verkleedkleren en knuffels wordt een
schoonmaakrooster gevolgd zodat dit 3x per jaar gebeurd.
• Verkleedkleren en knuffels worden tenminste drie keer per schooljaar gewassen op 40 of 60
graden Celsius.
• Duplo en overige blokken worden drie keer per schooljaar gereinigd.
• Speelgoedservies/keukenspulletjes worden 1x per 3 maanden gereinigd.
Ziektekiemen door dieren
• Huisdieren zijn niet toegestaan op De Blokkendoos.
• Ouders worden vooraf geïnformeerd wanneer een plek met dieren wordt bezocht (bijv. lammetjes
kijken).
• De zandbak is afgeschermd met een net.
• Afval wordt in een afgesloten afvalcontainer gegooid om ongedierte te weren.
• Om ongedierte tegen te gaan worden mierenlokdoosjes, muizengif, etc. gebruikt. Deze worden
alleen gebruikt als de peuterspeelgroep is gesloten (het liefst in het weekend of de vakanties).
Ziektekiemen door toiletgebruik
• Peuters mogen geen speelgoed meenemen naar het toilet.
• Peuters moeten op een peutertoilet plassen of op een potje.
• Na gebruik wordt het potje gelijk grondig gereinigd.
• Jongens moeten zittend plassen.
• Peuters moeten na het toiletgebruik handen wassen.
• Het verschoonkussen bevat geen hoes.
• Vuile luiers tijdens de verschoonronde verzamelen in een plastic zak en na de verschoonronde in
de container buiten deponeren.
• Vuile luiers buiten de verschoonronde direct in een plastic zak en in de container buiten
deponeren.
• Na het verschonen wordt het verschoonkussen schoongemaakt met water en schoonmaakmiddel.
Bij diarree of ziekteverschijnselen wordt het vervolgens ontsmet met 70% alcohol.
Zomerse ongemakken
• Om insectenbeten zoveel mogelijk te voorkomen wordt er in de zomer buiten door een rietje
gedronken.
• Bij signalering van veel bijen of wespen, houden we ramen en deuren dicht en laten we de
peuters binnen spelen. Bij aanwezigheid van een nest, deze direct laten verwijderen.
• Op hete dagen wordt er niet in de volle zon gespeeld, maar wordt zo veel mogelijk de schaduw
opgezocht. Ouders van de peuters worden er mondeling op gewezen de peuters thuis in te
smeren met zonnebrandcrème.
Winterse ongemakken
• Bij koud en nat weer, spelen we niet buiten.
• Bij het buiten spelen in de winter, wordt er voor gezorgd dat de peuters goed zijn aangekleed en
actief bezig blijven en niet stil gaan zitten in de kou.
Spelen met water
• Water uit watertafels en speelteiltjes wordt dagelijks ververst.
• Er worden geen zwembadjes opgezet.
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Binnenmilieu
• Voor iedere klus wordt een schone vaatdoek gebruikt. Vuile vaatdoeken worden in de keuken
buiten het bereik van de peuters opgeborgen.
• Vuile doeken (vaatdoeken, theedoeken, etc.) worden minimaal één keer per week meegenomen
door de leidsters om te wassen op 60 graden Celsius.
• De ruimte wordt elke werkdag globaal schoongemaakt en minimaal een keer in de week uitvoerig.
Hierdoor wordt de ruimte niet stoffig.
• De leidsters reinigen op maandag en donderdag en vrijdag de peuterkraan (op dinsdag wordt dit
door de schoonmaak gedaan).
• Er zijn ramen en deuren die open kunnen die voor frisse lucht zorgen.
• De binnentemperatuur wordt dagelijks gecontroleerd.
• Geen kamerplanten in het gebouw.
Overige (aandachts-)punten
• Twee keer per jaar wordt de inhoud van de EHBO-trommel gecontroleerd.
• Bij de verzorging van (bloedende) wonden worden latexhandschoenen gedragen.
• Er wordt zo veel mogelijk gebruikt gemaakt van zalf of crème uit tubes of knijpflacons. Bij het
gebruik van potjes wordt het product aangebracht met een handschoen of een wattenstaafje.
• De koortsthermometer wordt na elk gebruik huishoudelijk schoongemaakt en vervolgens gereinigd
met 70% alcohol.
• Ten minste een van aanwezige leidsters heeft een BHV-cursus en kinder EHBO gevolgd en gaat
een keer per twee jaar op herhalingscursus. De richtlijnen uit de kinder EHBO cursus worden
gevolgd.
• Indien de omgeving rondom de verwonde peuter vuil is geworden door bloed, wordt dit direct
schoongemaakt met desinfecterend reinigingsmiddel.
• Bij het intakegesprek wordt de ouders/verzorgers gevraagd een kopie van de inentingsbewijzen
van hun peuter mee te brengen. Indien een peuter gewond is, moeten deze bij een bezoek aan
een arts worden meegenomen.
• Er worden geen giftige planten in de tuin gezet.
• Er worden in de buitenspeelruimte geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.
• Bij het eten (bijvoorbeeld met feestjes of activiteiten) wordt rekening gehouden met de leeftijd
van de kinderen en eventuele allergieën.
• In het gebouw en de buitenruimte van De Blokkendoos is roken verboden.
• Fopspenen worden bij binnenkomst opgeborgen in de eigen tas van de peuter.
• Het dragen van hangende oorbellen is i.v.m. inslikgevaar niet toegestaan.
• De roosters boven de ramen wordt een keer per drie maanden gereinigd volgens het rooster van
de speelgoedschoonmaak.
• Bij het ziek worden van een peuter wordt de ouder/verzorger gebeld.

Risico’s door medisch handelen
Volgens de Wet BIG mogen er geen medische handelingen worden verricht. Soms moet een peuter
medicatie krijgen tijdens peuterspeelgroeptijden. Hiervoor heeft De Blokkendoos het document
‘Medicijnverstrekking en medische handelingen binnen de Blokkendoos’ opgesteld (zie
www.deblokkendooszoelen.nl). Ouders moeten een ‘Medicijngebruiksovereenkomst’ tekenen indien
aan een peuter toch medicijnen moeten worden verstrekt. Het medicijngebruik van de peuters wordt
bijgehouden op de ‘Medicijngebruiksoverzichtlijst’.
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Algemeen
Werkafspraken
• Als er voorwerpen (speelgoed, materialen, lampen, vloeren, muren, etc.) stuk zijn, worden deze
direct verwijderd
• Nooduitgang vrijlaten.
• Natte/vieze plekken op de vloer worden na ontdekking direct schoon en droog gemaakt.
• De leidsters zetten hun (hand)tassen hoog in het kantoor welke wordt afgesloten.
• De kindgegevens worden meegenomen naar de groepsruimte (calamiteitenmap + telefoon De
Blokkendoos).
• Er mag binnen niet worden gerend.
• Er mag niet met de (klap)deuren worden gespeeld.
• Er mag niet op het meubilair worden geklommen.
• We gaan respectvol met elkaar om waarbij lichamelijke en verbale agressie niet zijn toegestaan.
• De peuters nemen iedere ochtend als ze naar de peuterspeelgroep gaan hun eigen beker/pakje
drinken mee van thuis.
• Bij uitstapjes zorgen de leidsters ervoor dat er voldoende begeleiding is.
• Bij autoritjes mogen de peuters alleen worden vervoerd in autostoeltjes.
• Bij binnenkomst alle verlichting aan doen.
• De lijst voor het schoonmaken minimaal twee weken van tevoren ophangen op het prikbord in de
gang en de persoonlijke briefjes meegeven aan de ouders.
• Geen kamerplanten in het gebouw.
• Bij het verlaten van het gebouw goed controleren of alle ramen en deuren gesloten zijn en of alle
verlichting uit is.
• Er wordt minimaal gesnoept.
• Het is niet toegestaan om speelgoed en andere persoonlijke spulletjes van huis mee te nemen.
Indien dit wel gebeurt, wordt het in de tas van de peuter gedaan.
• Het dragen van hangende oorbellen is niet toegestaan i.v.m. inslikgevaar.
• Losse touwtjes van speelgoed worden verwijderd.
• Kleding van peuters controleren op gevaarlijk lange touwtjes en zo nodig veilig wegstoppen.
• De peuters zijn bij natte weersomstandigheden verplicht om in het lokaal sloffen te dragen, zodat
de vloer niet vies wordt en omdat de vloer te glad is om op sokken te lopen. De schoenen moeten
onder de kinderkapstokken worden opgeborgen zodat er geen struikelgevaar is.
• Ouders zijn bij natte weersomstandigheden verplicht om overschoenen te dragen in het lokaal.
• De peuters mogen niet aan de knop van de verwarming komen.
• De peuters mogen niet aan het stopcontact komen/zitten. De stopcontacten zijn wel beveiligd.
• Mierenlokdoosjes, muizengif, etc. mag alleen worden gebruikt als de peuterspeelgroep is gesloten
(het liefst in het weekend of de vakanties).
• Lucifers/aanstekers worden hoog en buiten bereik van de peuters opgeborgen.
• De verkleedkleren, poppenkleding, knuffels, beddengoed en kussens worden 3x per jaar
gewassen op 40 of 60 graden.
• Alleen peuters vanaf 3,5 jaar mogen alleen naar het toilet (toezicht via het raam). Ook leren we
ze dan, hoe ze zonder risico door de klapdeuren kunnen.
• Bij het eten (bijvoorbeeld met feestjes of activiteiten) wordt rekening gehouden met de leeftijd
van de kinderen en eventuele allergieën.
• Peuters mogen geen oorbellen in hebben, tenzij het zweerknopjes betreft.
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Entree
Fysieke inrichting
• Tegels in entree, met strak gelegde matten na de deuropening.
• Stenen muren.
• Ruiten in de deur naar de groepsruimte voorzien van veiligheidsglas.
• Ruiten in de deur naar buiten voorzien van veiligheidsglas.
• Twee kastdeuren, die op slot kunnen.
• Eén deur naar de keuken, die op slot kan.
• Voldoende licht door beveiligde TL-bakken.
• Beveiligde stopcontacten.
• Kapstokhaken zijn afgeschermd door houten plank, die dicht boven de haken is bevestigd.
• Alle deuren die door de peuters worden gebruikt, zijn voorzien van vingersafes.
• De toegang naar de toiletruimte bevindt zich in de entree.
Werkafspraken
• Bij gladheid, bevriezing of sneeuw de toegang goed toegankelijk maken door zand en/of zout te
strooien.
• De peuters mogen niet aan de knop van de verwarming naast de deur komen.
• De peuters mogen niet spelen in de hal (ook geen speelgoed meenemen naar de hal).
• Bij aanvang ochtendprogramma controleren of de buitendeur goed dicht zit; na het vertrek van de
laatste ouder, knop omdraaien (veiligheid tegen indringers).
• Jassen en tassen moeten aan de peuterkapstokjes worden opgehangen. Dassen, mutsen en
handschoenen bij de jas of in de tas.
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Halen en brengen
Werkafspraken
• Buggy’s en kinderwagens moeten op de gang blijven staan.
• Peuters mogen alleen door de ouders/verzorgers worden opgehaald, tenzij ouders/verzorgers zelf
aangeven dat iemand anders de peuter komt ophalen. Indien niets bekend is, dan de ouders
bellen voor toestemming.
• Peuters mogen niet door minderjarigen worden opgehaald, tenzij ouders het formulier ‘Verklaring
brengen en ophalen van kinderen door minderjarige personen’ hebben getekend.
• Bij halen en brengen wordt relevante informatie uitgewisseld.
• Ouders moeten worden geattendeerd op het gevaar van het onbeheerd laten van hun tassen (de
inhoud kan gevaarlijk zijn voor peuters, denk aan medicijnen of sigaretten).
• Ook moeten ouders worden geattendeerd op het goed sluiten van de buitendeur. Als de deur niet
in het slot valt (en dus open staat) kunnen peuters makkelijk met hun vingers ertussen komen en
dreigt ook het gevaar van weglopen.
Lokaal (bestaande uit één groepsruimte)
Fysieke inrichting
• Vloeren bedekt met linoleum.
• De muren zijn glad afgewerkt.
• De radiatoren zijn beschermd.
• De deuren zijn voorzien van veiligheidsglas.
• De ramen zitten hoog.
• Alle stopcontacten zijn voorzien van veiligheidsstopcontacten
• In de ruimte bevindt zich een grote wasbak.
• De ruimte is goed verlicht met beveiligde lichtbakken.
• Er bevindt zich één deur in het lokaal, die uitkomt op de buitenspeelruimte.
• Alle deuren die door de peuters worden gebruikt, zijn voorzien van vingersafes.
• Eén kastdeur, die op slot kan.
• Een afgeschermde open poppenhoek met twee lage klapdeurtjes.
Werkafspraken
• Niet tijdens het eten en drinken gaan lopen (peuters moeten aan tafel blijven zitten).
• Speelgoed opruimen op de juiste plek. Er zijn vaste opruimmomenten.
• Speelgoed dat door de leidsters op tafel wordt gezet, moet op de tafel blijven staan.
• Klein of kapot speelgoed wordt direct verwijderd.
• De deuren worden langzaam geopend, voor het geval er een kind achter zit.
• De bureaustoelen zijn voor de leidsters.
• Warme dranken hoog wegzetten.
• Peuters mogen niet aan de radio en de Cd’s komen.
• Peuters mogen niet in de knutselkast komen.
• De peuters mogen niet op de stoelen staan.
• De peuters mogen niet op de tafels zitten/staan.
• Peuters mogen niet op de vensterbank staan, alleen onder toezicht van een leidster om te
zwaaien naar de ouders.
• Peuters mogen niet in de witte lage kast met de rode en blauwe deurtjes komen.
• Scharen, niettang, plakband en andere bureauspulletjes liggen buiten bereik van de peuters in de
hoge blauwe kast.
• Peuters mogen niet zonder toezicht knippen met een schaar.
• Tijdens de kring geen verkleedkleren aan.
• Geen speelgoed in de kring.
• Er mag niet met speelgoed worden gegooid.
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Opengezette ramen moeten op de knip staan.
Er moet altijd een leidster aanwezig zijn in het lokaal (overzicht).
Het raam tussen het lokaal en de peutertoiletten moet altijd vrij zijn (overzicht).
De peuters mogen alleen met de kralen spelen onder toezicht van de leidsters
(verstikkingsgevaar).
De leidsters moeten zorgen voor een overzichtelijke indeling van de groepsruimte.
De leidsters moeten toezicht houden op het spelen bij de grote tafel (met name als de peuters de
bankjes op of af gaan).
Alle aankleding of decor (bijvoorbeeld met bepaalde thema’s) moet goed worden bevestigd.
Poppenhuis en boerderij alleen op de lage tafels zetten.
Er wordt alleen speelgoed aangeschaft bedoeld voor peuters.
Verkregen speelgoed wordt gecontroleerd op gebreken en geschiktheid.

Peutertoiletten
Fysieke inrichting
• Betegelde vloer.
• Twee kindertoiletten met lage deurtjes voorzien van vingersafes.
• Fonteintje met alleen koud water.
• Een vast, tegen de muur bevestigd, aankleedmeubel met inschuifbare trap.
• Deur naar opbergruimte/invalidetoilet.
Werkafspraken
• Geen schoonmaakmiddelen bewaren/neerzetten.
• Peuters jonger dan 3,5 jaar mogen niet zonder toezicht naar het toilet.
• Peuters moeten na het toiletbezoek de handen wassen.
• Leidsters moeten na het hulp bieden ook de handen wassen.
• Peuters niet alleen laten tijdens het luier verschonen.
• Vuile luiers tijdens de verschoonronde verzamelen in een plastic zak en na de verschoonronde in
de container buiten deponeren.
• Vuile luiers buiten de verschoonronde direct in een plastic zak en in de container buiten
deponeren.
• Peuters niet tillen maar zoveel mogelijk zelf het trapje op of af laten lopen (ergonomie).
• Peuters nooit zonder toezicht op het trapje laten klimmen.
• Na het gebruik wordt de trap in het aankleedmeubel geschoven.
• Na het verschonen, het verschoonkussen schoonmaken met water en schoonmaakmiddel (bij
diarree of ziekteverschijnselen ook ontsmetten met 70% alcohol).
• Peuters nooit zonder toezicht op het aankleedmeubel laten liggen.
• Peuters mogen niet spelen bij de toiletten en ook geen speelgoed meenemen.
• Jongens moeten zittend plassen.
• De boiler bij de toiletten moet op stand E staan.
• Kastjes onder het aankleedmeubel op slot houden (boiler). De sleutel bewaren in het witte kastje
boven het aankleedmeubel.
• Schadelijk afval (gevaar voor de peuters) direct in de container buiten deponeren.
• Geen wc-borstel op het peutertoilet.
• Geen toiletblok in het toilet.
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Volwassentoiletten (toilet BSO + invalidetoilet)
Fysieke inrichting
• Betegelde vloer.
• Eén toilet met een fonteintje met alleen koud water.
• BSO toilet is afgesloten.
Werkafspraken
• Geen schoonmaakmiddelen bewaren en neerzetten.
• Na het toiletbezoek handen wassen.
• Peuters mogen niet bij het toilet spelen.
• Geen toiletblok in het toilet.
Keuken/kantoor
Fysieke inrichting
• Er staat een keukenblokje (met beveiligingshaakjes) met daarop een waterkoker en een
koffiezetapparaat.
• Er staat een koelkast (welke in principe niet wordt gebruikt door de peuterspeelgroep).
• Er staat een tafel met twee bureaustoelen en daarop een computer en een printer.
• Afsluitbare opbergkasten.
Werkafspraken
• Schoonmaakmiddelen hoog wegzetten buiten het bereik van de peuters (op de plank boven het
keukenblokje).
• Snoeren van elektrische apparaten niet binnen handbereik van de peuters.
• Peuters mogen niet spelen in de keuken/het kantoor.
• Gereedschap wordt in de afsluitbare witte kast opgeborgen.
• Bij verlaten keuken/kantoor deur altijd sluiten (schuifje erop).
• Peutergegevens en dossiers in afsluitbare witte kast bewaren.
• In de witte kast mogen geen schoonmaakmiddelen staan.
• Vuile messen direct afwassen en weer opruimen (dus niet op het aanrecht laten liggen).
• Eventuele tassen hoog wegzetten.
Bergruimte
Er is een bergruimte in het lokaal en er zijn 2 bergruimtes in de entree.
Werkafspraken
• De deuren van de bergruimte met schoonmaakmiddelen moet altijd op slot zitten.
• Peuters mogen niet in de bergruimte komen.
Schoonmaakhok
Werkafspraken
• De peuters mogen niet in het schoonmaakhok komen.
• (voorraad) schoonmaakmiddelen hoog op de plank, buiten het bereik van de peuters opbergen.
• Deur van het schoonmaakhok altijd afsluiten. Sleutel eruit en hoog aan het haakje hangen.
• Er mogen alleen maar schoonmaakmiddelen en –benodigdheden in het hok worden opgeborgen.

Versie april 2019

Pagina 8 van 9

Buitenspeelruimte
Fysieke inrichting
• De buitenspeelruimte is rondom afgeschermd met een omheining. In de omheining bevindt zich
een afsluitbaar hekje.
• Het grootste gedeelte van de ruimte is bestraat en er zijn een grote zandbak en een aantal
schommels.
• Het gros van het buitenspelmateriaal staat in het aan het gebouw grenzende schuurtje.
• Er staat een afsluitbaar tuinhuisje met daarin opslagruimte voor overig buitenspelmateriaal.
Werkafspraken
• De glijbaan mag alleen door de peuters gebruikt worden onder toeziend ook van één van de
leidsters.
• Buitenspeelruimte controleren op zwerfvuil en andere onregelmatigheden, alvorens de peuters
naar buiten gaan.
• Zandbak afdekken met een zandbaknet wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt.
• Niet botsen met rijdend materiaal.
• Niet achterste voren van de glijbaan.
• Peuters mogen niet in de schuur komen.
• Het hekje sluiten met de sleutel (sleutel aan de buitenkant van het hekje).
• De ouders erop attenderen dat ze het hekje altijd goed dichtdoen en op slot.
• De peuters mogen met de fietsjes alleen op het bestrate gedeelte fietsen.
• Peuters mogen niet op de omheining klimmen.
• Bij heel warm en vooral zonnig weer, dienen de peuters thuis ingesmeerd te worden met
zonnebrandcrème, indien dit thuis vergeten is, kan het op de blokkendoos gedaan worden.
• Als de kinderen (lange) touwtjes aan hun jas hebben, die terug stoppen in de jas/kraag.
• De peuters mogen niet in de tuin lopen (het stukje achter de glijbaan).
• Speeltoestellen/-materialen en de omheining regelmatig controleren op gebreken.
• Alleen goedgekeurde speeltoestellen en materialen aanschaffen.
• De peuters mogen niet met de schommel draaien.
• Peuters mogen niet aan het hekje komen.
• Peuters mogen niet spelen op een nat grasveld.
• Peuters mogen niet te hard rijden op de tractoren, etc.
• Blootliggende boomwortels direct laten verwijderen.
• Geen giftige planten in de tuin zetten (vooraf controleren op internet).
• Peuters mogen niet zonder toezicht buiten spelen.
Omgeving
Werkafspraken
• Als er zwerfvuil ligt in de toegang tot het pand, dan wordt dit opgeruimd.
• Bij oneffenheden van het trottoir moeten direct schriftelijk aan het bestuur gemeld worden.
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