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Veilig Ontdekken 2020  

 

BELEID SPEELMATERIAAL  

Het doel Aangeboden speelmateriaal is veilig. wordt bereikt door: 

Speelmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd en vervangen als het beschadigd is. Speelmateriaal wordt 

alleen aangeschaft wanneer het geschikt is voor de doelgroep (vanaf 2 jaar). 

Dit hebben we opgenomen in ons pedagogisch beleidsplan 

Check resultaten: 

Het speelmateriaal voldoet aan het warenwet besluit. 

er wordt allen gespeeld met materialen die geschikt zijn voor de doelgroep. 

Speelmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd op gebreken. 

wanneer materiaal beschadigd is wordt gekeken of dit gerepareerd kan worden of vervangen moet 

worden. 

Voor medewerkers is duidelijk wat te doen als een gebrek wordt gesignaleerd. 

zij melden dit bij de leidinggeven en verwijderen het materiaal zodat peuters hier niet meer mee kunnen 

spelen 

Speelmateriaal, of onderdelen van speelmateriaal ligt buiten bereik van kleine kinderen, zodat zij het niet 

in hun mond kunnen stoppen. 

deze materialen liggen opgeborgen in een kast waar de peuters niet in kunnen of bij kunnen (op hoogte) 

Over het meenemen van speelmateriaal van huis zijn regels opgesteld. 

ouders worden middels de nieuwbrief hiervan op de hoogte gebracht  

Het doel Speelmateriaal wordt opgeborgen of aan de kant gelegd wanneer er niet mee wordt 

gespeeld. wordt bereikt door: 

Speelmateriaal heeft een vaste plaats in het lokaal. Materialen worden afgestemd op het thema. Na elke 

activiteit word samen met de peuters het speelmateriaal opgeruimd. 

Check resultaten: 

Speelmateriaal wordt na gebruik opgeborgen of weggelegd.  

Het doel Het aangeboden speelmateriaal biedt voldoende uitdaging/opties tot risicovol spelen. 

wordt bereikt door: 

Dit hebben we beschreven in ons pedagogisch beleidsplan en ons beleidsplan veiligheid en gezondheid. 

Materialen moeten geschikt zijn voor de doelgroep. Sommige materialen mogen alleen samen met een 

volwassene gebruikt worden; denk hierbij aan kleine materialen die jonge kinderen kunnen doorslikken 

etc. Speelmaterialen buiten; Na aanpassingen op het plein zijn er speelmaterialen die wel voor kleuters 

maar (nog)niet voor peuters geschikt zijn. Peuters leren dat deze materialen alleen onder 

toezicht/begeleiding van de pedagogisch medewerker gebruikt mogen worden. 

Check resultaten: 

Het is voor medewerkers duidelijk waarom het belangrijk is uitdagend speelmateriaal aan te bieden. 

dit komt in ons pedagogisch beleidsplan en tijdens scholing regelmatig aan bod 

Kinderen mogen zelf spelactiviteiten bedenken. 

we proberen hier een goede balans in te vinden zodat peuters uitgedaagd worden ook eens met iets 

anders te spelen. Dus soms kiezen ze zelf en soms kiezen we samen 

Het is voor kinderen duidelijk wat de grenzen binnen het aangeboden spel zijn. 

Een grote variatie aan speelmateriaal wordt gestructureerd aangeboden. 

niet alles is tegelijk beschikbaar, peuters weten welke keuzes ze hebben 

Verschillende speelhoeken zijn ingericht met uitdagend materiaal. 

vanuit Piramide digitaal worden hier goede en bruikbare suggesties voor gegeven 

Speelmateriaal wordt op een speelse manier aangeboden. 

Het aangeboden speelmateriaal biedt kinderen mogelijkheden om verder te ontwikkelen/verder uit te 

dagen.  

Het doel Ouders/verzorgers zijn geïnformeerd over het uitdagende spelmateriaal dat de opvang 

aanbiedt. wordt bereikt door: 

in april 2022 worden op alle locaties ouderinformatieavonden gehouden waar we ouders uitleg geven 

over risicovol spelen. Ook wordt de oudercommissie vaak betrokken bij de aanschaf van nieuwe 

materialen. Ouders hebben allen toegang tot ons pedagogisch beleidsplan, plan veiligheid en gezondheid 

en inspraak via de oudercommissie of centrale oudercommissie. 
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Check resultaten: 

Ouders worden op de hoogte gebracht over het uitdagend speelmateriaal dat de opvang aanbiedt. 

 

BELEID SPELEN MET HOOGTE  

Het doel De Speelvorm ‘spelen met hoogte’ wordt op de juiste wijze aangeboden. wordt bereikt 

door: 

Speeltoestellen zijn geschikt voor de doelgroep (2 tot 4 jarigen) . 

Speeltoestellen worden alleen geplaats door een erkend bedrijf en daar waar peuters kunnen vallen 

liggen er rubbertegels of gras onder. Speeltoestellen die voor een ouder doelgroep geschikt zijn (zoals op 

het schoolplein) mogen alleen onder toezicht/begeleiding gebruikt worden door de peuters. Peuters en 

ouders zijn hiervan op de hoogte. 

Check resultaten: 

Kinderen worden voldoende mogelijkheid geboden om te spelen met hoogte. 

vooral buiten is er voor de peuters voldoende uitdaging op dit vlak 

Medewerkers kennen de speelwaarde van de aangeboden spelactiviteiten 'spelen met hoogte'. 

peuters die uitgedaagd worden krijgen meer zelfvertrouwen en worden hierdoor ook motorisch 

gestimuleerd en uitgedaagd 

Grenzen binnen de aangeboden spelvorm zijn duidelijk voor medewerkers en kinderen. 

het is voor iedereen duidelijk wat de regels zijn. regels worden regelmatig met de peuters herhaald. 

Medewerkers stimuleren kinderen om te 'spelen met hoogte'. 

medewerkers zullen volgend jaar 2022 geschoold worden mbt risicovol spelen. Zodat het stimuleren van 

spelen op hoogte meer aandacht krijgt 

leren de kinderen vaardigheden om te vallen? 

kleine risico's zijn acceptabel en daar hoor vallen van acceptabele hoogte ook bij.  

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen met 

hoogte. wordt bereikt door: 

Daar waar peuters kunnen vallen liggen val dempende materialen. 

Peuters kunnen vallen maar zullen daarbij nooit een groot risico lopen. Daar waar we de risico's 

inschatten als niet acceptabel zal de pedagogisch medewerker nabij zijn om deze risico's te beperken. 

Alle pedagogisch medewerkers worden in 2022 geschoold in risicovol spelen. Ook de ouders zullen hierin 

meegenomen worden dmv een ouderinformatieavond. 

Check resultaten: 

Voor 'spelen met hoogte' zijn afspraken opgesteld. 

Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor 'spelen met hoogte'. 

De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken. 

Medewerkers zijn in staat kinderen goed te begeleiden in 'spelen met hoogte'. 

Kinderen krijgen voldoende de mogelijkheid om te 'spelen met hoogte'. 

Kinderen kunnen niet achter koordjes (van bijvoorbeeld de capuchon) of sieraden blijven hangen. 

De mate van begeleiding wordt bij het 'spelen met hoogte' aangepast aan wat nodig is. 

spelen kinderen op een toestel dat minder geschikt is voor kinderen jonger dan 4 jaar dan gebeurt dit 

altijd onder begeleiding van de pedagogisch medewerker of vrijwilliger. 

Het doel Kinderen klimmen alleen in (natuurlijk) speelmateriaal waar ze zelf op/in kunnen komen, 

zodat ze zelfstandig ook weer naar beneden kunnen komen. wordt bereikt door: 

doordat de speelmaterialen zijn afgestemd op de leeftijd met een maximaal toegestane hoogt. Zodat 

vallen geen grote verwondingen kan veroorzaken. 

Check resultaten: 

Medewerkers weten hoe ze kinderen moeten begeleiden bi het klimmen op speelmateriaal. 

Kinderen worden aangemoedigd om zelfstandig te klimmen op speelmateriaal.  

Het doel Speeltoestellen, muurtjes en natuurlijk speelmateriaal zijn veilig en van goede kwaliteit. 

wordt bereikt door: 

Doordat de aanleg/plaatsing hiervan alleen door een erkent bedrijf gedaan wordt. 

Check resultaten: 

Speeltoestellen voldoen aan de WAS. 

Voor de (natuurlijke) speeltoestellen is een onderhoudsplan. 

Natuurlijke speelmaterialen worden regelmatig gecontroleerd op gebreken. 

Kinderen kunnen nergens achter blijven hangen met een sieraad of touwtje. 

Medewerkers weten waar de resultaten van het onderhoud van speeltoestellen vastgelegd zijn. 
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Veilig Ontdekken 2020  

 

BELEID SPEELMATERIAAL  

Het doel Aangeboden speelmateriaal is veilig. wordt bereikt door: 

Door veelvuldig te checken of het speelmateriaal veilig is. 

Check resultaten: 

Het speelmateriaal voldoet aan het warenwet besluit. 

Speelmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd op gebreken. 

Voor medewerkers is duidelijk wat te doen als een gebrek wordt gesignaleerd. 

Speelmateriaal, of onderdelen van speelmateriaal ligt buiten bereik van kleine kinderen, zodat zij het niet 

in hun mond kunnen stoppen. 

Er liggen geen kleine onderdelen op de groep. 

Over het meenemen van speelmateriaal van huis zijn regels opgesteld. 

In principe wordt dit niet meegenomen. Wij communiceren dat er genoeg speelgroep op de groep 

aanwezig is. Een knuffel voor het zich veilig voelen mag wel.  

Het doel Speelmateriaal wordt opgeborgen of aan de kant gelegd wanneer er niet mee wordt 

gespeeld. wordt bereikt door: 

We ruimen het op in onze berging en checken of het speelmateriaal veilig is om nadat het opgeruimd is 

weer opnieuw te gebruiken. 

Check resultaten: 

Speelmateriaal wordt na gebruik opgeborgen of weggelegd. 

Wat niet gebruikt wordt, wordt in de berging opgeruimd.  

Het doel Het aangeboden speelmateriaal biedt voldoende uitdaging/opties tot risicovol spelen. 

wordt bereikt door: 

Door af te wisselen en nieuwe materialen toe te voegen. 

Check resultaten: 

Het is voor medewerkers duidelijk waarom het belangrijk is uitdagend speelmateriaal aan te bieden. 

Uitdaging betekent ontwikkeling. Hierdoor kunnen de peuters zich op alle fronten goed ontwikkelen. De 

grenzen kunnen worden verlegd. 

Kinderen mogen zelf spelactiviteiten bedenken. 

Fantasiespel is belangrijk. 

Het is voor kinderen duidelijk wat de grenzen binnen het aangeboden spel zijn. 

Afspraken zijn bekend, gaan ze over de grens dan worden ze hier op aangesproken. 

Een grote variatie aan speelmateriaal wordt gestructureerd aangeboden. 

Er is voldoende afwisseling 

Verschillende speelhoeken zijn ingericht met uitdagend materiaal. 

We beginnen klein en dat wordt meer naar mate het thema vordert. 

Speelmateriaal wordt op een speelse manier aangeboden. 

Spelen is leren 

Het aangeboden speelmateriaal biedt kinderen mogelijkheden om verder te ontwikkelen/verder uit te 

dagen. 

Er wordt rekening gehouden met het niveau en de uitdagingen voor de individuele peuters  

Het doel Ouders/verzorgers zijn geïnformeerd over het uitdagende spelmateriaal dat de opvang 

aanbiedt. wordt bereikt door: 

Door nieuwsbrieven, berichten op de app, foto's. Ouderavond. 

Check resultaten: 

Ouders worden op de hoogte gebracht over het uitdagend speelmateriaal dat de opvang aanbiedt. 

Nieuwsbrief, foto's op de app, ouderavond 
 

BELEID SPELEN MET HOOGTE  

Het doel De Speelvorm ‘spelen met hoogte’ wordt op de juiste wijze aangeboden. wordt bereikt 

door: 

Spelen op hoogte is veilig en gebeurt onder toezicht. 

Check resultaten: 

Kinderen worden voldoende mogelijkheid geboden om te spelen met hoogte. 
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Parcours, glijbaan, onder toezicht 

Medewerkers kennen de speelwaarde van de aangeboden spelactiviteiten 'spelen met hoogte'. 

Belangrijk voor ontwikkeling en uitdaging 

Grenzen binnen de aangeboden spelvorm zijn duidelijk voor medewerkers en kinderen. 

Er wordt regelmatig aandacht besteed aan grenzen, afspraken. 

Medewerkers stimuleren kinderen om te 'spelen met hoogte'. 

Uitdaging en grenzen verleggen is ontwikkelen 

leren de kinderen vaardigheden om te vallen? 

Er wordt voorgedaan hoe je het beste kunt vallen  

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen met 

hoogte. wordt bereikt door: 

De medewerkers, vrijwilligers en kinderen kennen de afspraken. 

Check resultaten: 

Voor 'spelen met hoogte' zijn afspraken opgesteld. 

Ja, er zijn afspraken gemaakt met medewerkers en kinderen 

Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor 'spelen met hoogte'. 

De afspraken worden onderling besproken of in teamverband 

De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken. 

In de kring. Tijdens een vergadering 

Medewerkers zijn in staat kinderen goed te begeleiden in 'spelen met hoogte'. 

Deskundigheid 

Kinderen krijgen voldoende de mogelijkheid om te 'spelen met hoogte'. 

Parcours en glijbaan onder toezicht 

Afspraken zijn gemaakt over de kleding en schoeisel van kinderen als ze 'spelen met hoogte'. 

Geen loszittende veters, sjaals worden veilig omgedaan 

Kinderen kunnen niet achter koordjes (van bijvoorbeeld de capuchon) of sieraden blijven hangen. 

Er wordt opgelet dat alle koordjes dicht zitten, sieraden moeten dicht zitten of onder kleding gedragen 

worden. 

De mate van begeleiding wordt bij het 'spelen met hoogte' aangepast aan wat nodig is. 

Toezicht en observaties  

Het doel Kinderen klimmen alleen in (natuurlijk) speelmateriaal waar ze zelf op/in kunnen komen, 

zodat ze zelfstandig ook weer naar beneden kunnen komen. wordt bereikt door: 

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid wordt gestimuleerd. Wat een kind zelf kan, zal het kind ook zelf doen. 

Er is toezicht. 

Check resultaten: 

Medewerkers weten hoe ze kinderen moeten begeleiden bij het klimmen op speelmateriaal. 

Toezicht en helpen met klimmen, door op de juiste manier vasthouden en begeleiden. 

Kinderen worden aangemoedigd om zelfstandig te klimmen op speelmateriaal. 

Zelfredzaamheid en uitdaging wordt gestimuleerd.  

Het doel Speeltoestellen, muurtjes en natuurlijk speelmateriaal zijn veilig en van goede kwaliteit. 

wordt bereikt door: 

Door ze zelf te checken op veiligheid en/of door een gespecialiseerd bedrijf. 

Check resultaten: 

Speeltoestellen voldoen aan de WAS. 

Voldoen aan regels 

Voor de (natuurlijke) speeltoestellen is een onderhoudsplan. 

We checken dit en schakelen deskundigen in als dit nodig is. 

Natuurlijke speelmaterialen worden regelmatig gecontroleerd op gebreken. 

Het moet veilig zijn, er wordt goed gecontroleerd. 

Kinderen kunnen nergens achter blijven hangen met een sieraad of touwtje. 

Er wordt goed gecontroleerd of de touwtjes, koordjes dicht zitten en sieraden worden of niet gedragen of 

onder de kleding gedragen. Of afgedaan. 

Medewerkers weten waar de resultaten van het onderhoud van speeltoestellen vastgelegd zijn. 

Hiervoor wordt een logboek bijgehouden. 
 

BELEID SPELEN MET SNELHEID  

Het doel De Speelvorm ‘spelen met snelheid’ wordt op de juiste wijze aangeboden. wordt bereikt 

door: 
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Spelen met snelheid gebeurt buiten, de medewerkers en kinderen kennen de afspraken die hiervoor 

gelden. 

Check resultaten: 

Medewerkers kennen de speelwaarde van de aangeboden spelactiviteiten 'spelen met snelheid'. 

Voor peuters is het fijn om "snel" te mogen fietsen, steppen, op de trekker rijden. Hoort bij de 

ontwikkeling, de uitdaging en het grenzen verleggen. 

Binnen het aangeboden spel zijn grenzen vastgesteld. 

De grenzen zijn in protocollen Veiligheid vastgelegd en worden besproken in het teamoverleg 

Kinderen krijgen voldoende mogelijkheid om te 'spelen met snelheid'. 

Materiaal is voldoende aanwezig. 

Kinderen worden door medewerkers gestimuleerd om te 'spelen met snelheid'. 

Uitdaging, grenzen verleggen, ontwikkelen 

leren de kinderen vaardigheden om te vallen? 

Voordoen, laten ondergaan om te oefenen.  

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen met 

snelheid. wordt bereikt door: 

Ja, die zijn gemaakt en die kennen de kinderen en medewerkers. Er wordt toezicht gehouden en we 

spreken elkaar hier op aan. 

Check resultaten: 

Voor 'spelen met snelheid' zijn afspraken opgesteld. 

Teamoverleggen, protocollen 

Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor 'spelen met snelheid'. 

De medewerkers kennen de protocollen en er is een borging 

De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken 

In de kring en bij teamoverleggen 

Medewerkers zijn in staat kinderen goed te begeleiden in 'spelen met snelheid'. 

Deskundigheid door trainingen 

De mate van begeleiding wordt bij het 'spelen met snelheid' aangepast aan wat nodig is. 

Goed toezicht en goed observeren, alert zijn  

Het doel Er zijn aparte zones waar kinderen activiteiten op snelheid mogen uitvoeren. wordt 

bereikt door: 

Ja, er is een apart gedeelte waar de kinderen met fietsen, trekkers enz. mogen spelen. Dit is afgebakend. 

De kinderen worden aangesproken als ze buiten deze zone komen. 

Check resultaten: 

Kinderen kunnen op ruime plekken oefenen en vrij spelen. 

Binnen en buiten is er genoegd ruimte om vrij te spelen 

Kinderen wordt de mogelijkheid gegeven te botsen. 

De mogelijkheid krijgen ze, maar wel onder toezicht en voorwaarden 

Kinderen weten waar, wanneer en hoe ze mogen botsen. 

Toezicht en afspraken die besproken worden. 

 

 

BELEID TREK EN DUWSPELLETJES (STOEIEN)  

Het doel Krijgen kinderen voldoende de mogelijkheid om trek- en duwspelletjes te spelen? wordt 

bereikt door: 

Ja, dat krijgen ze. Er worden wel duidelijke afspraken gemaakt, ze mogen elkaar geen pijn doen. 

Check resultaten: 

Kinderen krijgen voldoende mogelijkheid om' trek- en duwspelletjes' te spelen. 

Onder toezicht en er zijn regels en afspraken. Ze mogen elkaar geen pijn doen. 

Medewerkers stimuleren kinderen om 'trek- en duwspelletjes' te spelen. 

Grenzen verleggen zonder elkaar pijn te doen 

Medewerkers kennen de speelwaarde van de aangeboden 'trek- en duwspelletjes'. 

Belangrijk voor de ontwikkeling en het verbreden van de grenzen 

Medewerkers en kinderen kennen de grenzen van de aangeboden spelvormen. 

Bespreekbaar gemaakt en men weet waar ze zich aan moeten houden.  

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over trek- en 

duwspelletjes. wordt bereikt door: 

Door er in de teamoverleggen over te praten, in de kringmomenten en bij ontstane situaties 
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Check resultaten: 

Om veilig 'trek- en duwspelletjes' te kunnen doen zijn afspraken opgesteld. 

In protocollen en in het teamoverleg wordt dit besproken, trainingen 

Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor 'trek- en duwspelletjes'. 

Protocollen 

De verschillen tussen stoeien en vechten zijn voor alle medewerkers duidelijk. 

Deskundigheid 

De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken. 

In het team en bij de kringmomenten 

Medewerkers passen de mate van begeleiding bij 'trek- en duwspelletjes' aan op wat nodig is. 

Niet te snel ingrijpen, goed toezicht houden, goed observeren en wel ingrijpen als het nodig is.  

Het doel Hebben kinderen voldoende de mogelijkheid om onder veilige omstandigheden trek- en 

duwspelletjes te doen? wordt bereikt door: 

Ja, er is toezicht en dit kan in de ruimte en buiten 

Check resultaten: 

Medewerkers houden altijd voldoende toezicht bij 'trek en duwspelletjes', zodat snel tussen beide 

gekomen kan worden wanneer kinderen elkaar pijn doen / het niet meer leuk vinden. 

Observatie en snel ingrijpen, alert zijn 

De ruimte rond de spelplek is vrijgemaakt van obstakels, zodat kinderen zich er niet aan kunnen 

verwonden. 

Wordt goed gecheckt 
 

BELEID SPELEN UIT ZICHT  

Het doel Krijgen kinderen de mogelijkheid om (soms) te spelen uit zicht? wordt bereikt door: 

Door hoekjes te creÃ«ren die afgebakend zijn, waar de peuters zich even kunnen terugtrekken 

Check resultaten: 

Kinderen wordt de mogelijkheid geboden om 'uit het zicht te spelen'. 

Hoekjes, afgebakend door kast 

Medewerkers stimuleren kinderen om 'uit het zicht te spelen'. 

Door de peuters deze vrijheid te geven, het kind kan zelf beslissen of het dat wil of niet 

Medewerkers kennen de speelwaarde van de spelvormen voor 'spelen uit zicht'. 

Is goed voor de autonomie van het kind 

Medewerkers hebben grenzen opgesteld binnen de aangeboden spelvormen voor spelen uit het zicht. 

Er is wel overzicht op de groep, we kunnen wel gaan kijken en checken of op afstand zien wat er gebeurt  

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen uit het 

zicht. wordt bereikt door: 

Door het te bespreken in de teamoverleggen en met de kinderen in de kring 

Check resultaten: 

Afspraken zijn opgesteld voor 'spelen uit het zicht'. 

In teamoverleg en protocollen 

Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor 'spelen uit het zicht'. 

Door de protocollen te lezen en te weten 

Kinderen kennen de grens van het speelgebied. 

De ruimte is veilig, de hoekjes zijn gecreÃ«erd om veilig en uit het zicht te kunnen spelen indien peuter 

daar behoefte aan heeft. Het hoort ook bij grenzen verleggen en ontwikkelen 

Alleen de kinderen die dit kunnen, mogen uit het zicht spelen. 

Hoekjes, kasten die afbakenen en een 'onzichtbaar' plekje te hebben op de groep 

Medewerkers bespreken de afspraken regelmatig met elkaar en de kinderen. 

Kinderen leven de regels na. Ze blijven binnen de grens/op de afgesproken plek. 

Ja, ze verleggen uiteraard hun grenzen, ze worden aangesproken op het niet naleven van de regels. Ook 

wordt er in kringmomenten aandacht besteed aan de regels die nageleefd moeten worden.  

Het doel Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd waarin kinderen uit het zicht kunnen spelen. 

wordt bereikt door: 

De ruimte is veilig, een hoekje achter een kast 

Check resultaten: 

Kinderen kunnen snel hulp inschakelen als dit nodig is. 

Pedagogisch medewerkers, vrijwilligers en/of stagiaires zijn aanwezig 
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BELEID VEILIG GEBOUW  

Het doel Deuren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

Beschermende maatregelen 

Check resultaten:  

Het doel Ramen (binnen/ buiten) zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

De kinderen kunnen hier niet bij 

Check resultaten: 

Ramen hebben veiligheidsglas. 

Dat is een vereiste 

Ramen of ander glas zijn goed zichtbaar.  

Het doel Muren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

Die zijn veilig 

Check resultaten:  

Het doel Radiatoren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

Bescherming 

Check resultaten:  

Het doel Elektra is veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

Veilig, hoog. Kinderen kunnen er niet bij. Bescherming 

Check resultaten:  

Het doel De vloer is veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

Niet glad en geen vloerbedekking 

Check resultaten: 

De vloer is voldoende stroef en leidt niet tot uitglijden. 

Stroef 

Natte plekken op de vloer worden direct droog gemaakt. 

Directe actie 

De toiletvloer is goed schoon te maken. 

Daar kunnen we goed bij en we kunnen dit goed schoonmaken 

De toiletvloer wordt schoongemaakt met een juist schoonmaakmiddel. 

De protocollen schrijven ons dat voor  

Het doel Kinderen worden niet blootgesteld aan een hoge dosering aan lood via het kraanwater 

wordt bereikt door: 

Gelukkig niet 

Check resultaten: 
Veilig en gezond gebouw en omgeving  

 

 

BELEID GEZOND BINNENMILIEU  

Het doel Ruimtes zijn aangenaam om in te verblijven. wordt bereikt door: 

Er is een gezamenlijk protocol, het komt aan de orde bij de participatie overleggen. 

Check resultaten: 

Ruimtes zijn behaaglijk. Niet te koud of te warm. 

Soms in de zomer wel wat warmer. In lokaal 2 is het wat frisser 

Ruimtes worden geregelmatig geventileerd. 

Centrale ventilatie en deuren, ramen die met beveiligde maatregelen op en kunnen 

Het mechanische ventilatie systeem wordt regelmatig schoongemaakt. 

Doet de Brede school waarin wij gevestigd zijn. 

Het doel De ruimtes zijn schoon. wordt bereikt door: 

We maken het zelf schoon en er is een schoonmaakorganisatie 

Check resultaten: 

Ruimtes worden geventileerd tijdens schoonmaken, stofzuigen en bedden verschonen. 

Deuren worden met het juiste schoonmaakmiddel goed schoon gehouden. 

Deuren zijn op contactpunten visueel schoon. 

De wanden worden goed schoon gemaakt met een juist schoonmaakmiddel. 

Wanden zijn visueel schoon. 

De toiletvloer is goed schoon te maken. 

De toiletvloer wordt schoongemaakt met een juist schoonmaakmiddel. 

Er zijn tijdens het schoonmaken geen kinderen aanwezig. 
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Schoonmaakmaterialen worden buiten bereik van kinderen opgeborgen. 

Ruimtes worden volgens een schoonmaak schema schoon gemaakt. 

In de ruimtes staan makkelijk schoon te houden meubels. 

Er wordt niet schoongemaakt met chloor of Dettol, maar met een allesreiniger.  

Het doel De ruimtes zijn zoveel mogelijk vrij van allergenen. wordt bereikt door: 

NVT 

Check resultaten: 

In de buurt van kinderen worden schoonmaakmiddelen gebruikt die geen een sterke of prikkelende geur 

hebben. 

Volgens protocol 

Textiel en speelgoed/knuffels worden regelmatig gewassen. 

Dat doen we regelmatig zelf 


