HUISREGLEMENT

Om alles in goede banen te leiden hebben we een aantal huisregels
opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Dit geld voor alle
pedagogisch medewerksters, bezoekers, leiding en stagiaires. Tevens
geeft dit huisreglement voor de ouders inzicht in de werkwijze op
ons kinderdagverblijf.
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A. ALGEMENE REGELS
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Er wordt op het terrein van het kinderdagverblijf niet gerookt. Niet in de
binnen en ook niet in de buitenruimte. Kinderen roken ook mee via kleding,
haren en huidcontact. Van de pedagogisch medewerksters wordt verwacht
dat ze hier rekening mee houden en schoon en fris op het werk
verschijnen en niet roken tijdens werktijd.
Kaarsen, lucifers, aanstekers en asbakken zijn niet aanwezig op het
kinderdagverblijf.
Er is te allen tijde toezicht op de kinderen.
Deuren en traphekjes dienen altijd gesloten te worden. Buitendeur indien
open wordt vastgezet met haakje
Zonnescherm en parasol wordt op zonnige dagen gebruikt.
Groen hek rond kinderdagverblijf is altijd gesloten en tijdens spelen in de
voortuin door de pedagogisch medewerkster voorzien van een slot.
2de hek op slot dmv een cijferslot waar ouders en medewerksters de code
van weten. Hek dient altijd gesloten te worden en voorzien van het
hangslot, ook tijdens breng en haalmomenten. Ouders hebben altijd
toegang tot het kdv.
Via de bel kunnen bezoekers zich melden.
Er zijn geen planten of droogbloemen aanwezig in het kinderdagverblijf
Ook in de buitenruimte waar de kinderen spelen zijn geen planten
aanwezig, enkel in het moestuingedeelte staan niet giftige gewassen.
Alleen bij zeer lage temperaturen/guur weer wordt de duur van het buiten
spelen beperkt. Zorg altijd voor kleding geschikt voor de dag, te denken

•
•
•
•
•
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•
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valt aan skipak en snowboots als er sneeuw ligt of slippers/crocs tijdens
warme periodes.
Stopcontacten bevinden zich op veilige hoogte en zijn tevens voorzien van
stopcontactbeveiligers.
Er zijn geen losse kabels of snoeren aanwezig.
Kasten zijn verankert aan de muur. Net als de planken van
boekenkasten/vakkenkasten.
Berghok, washok, buitenberging, badkamer, kelder, en meterkast zijn
altijd afgesloten en niet toegankelijk voor kinderen.
Deuren die voor de kinderen open gaan zijn voorzien van veiligheidsstrips.
Niet rennen in het kinderdagverblijf, ondanks de antislipvloer is dit toch
gevaarlijk, rennen mag buiten in de tuin.
Schilderijtjes zijn van licht materiaal, en stevig aan muur bevestigd.
Alle meubels zijn van hout en voorzien van ronde hoeken, geen uitstekende
delen, glad geschuurd, geen uitstekende schroeven.
Radiatoren zijn ombouwt voor de veiligheid van de kinderen. Plaats geen
handdoeken op de radiatorombouw, er kan dan niet voldoende warmte
meer ontsnappen. Op de badkamer kunnen handdoeken gedroogd worden.
Speelgoed binnen/buiten apart houden.
Geen koordjes, touwtjes aan kleding ivm vastpakken/trekken/vast blijven
hangen.
Medicijnen, handtassen medewerksters op badkamer. Badkamer is
voorzien van slot en niet toegankelijk voor kinderen.

B. SPECIFIEKE REGELS

1. BINNENKLIMAAT
•
•

•

Middels een CO2, temperatuur en luchtvochtigheidsmeter wordt het
binnenklimaat gemonitord.
Gedurende het weekend en de nacht of aan het einde van de dag wordt
voldoende lang geventileerd. De slaapkamers worden na elke slaapsessie
geventileerd.
De temperatuur wordt regelmatig gecontroleerd en zal in de leefruimte
gemiddeld 17 graden zijn. Uiteraard kan deze temperatuur tijdens de
zomermaanden iets hoger zijn en in de winter na ventilatie iets later. De
verwarming heeft even tijd nodig de leefruimte weer op de gewenste
temperatuur te brengen.

•
•
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De temperatuur in de verblijfsruimte wordt op 17°C ingesteld en het
wordt aangepast wanneer de temperatuur oploopt of daalt.
Ramen van te warme ruimtes, waar zon op staat, zijn voorzien van
zonwering . Achterkant kdv en tuinhuis.
De ramen en deuren worden wijd opengezet, als de temperatuur binnen
oploopt boven de 25°C.
Op warme dagen ’s nachts wordt geventileerd om het gebouw af te koelen .
De luchtvochtigheid wordt regelmatig gecontroleerd en ligt tussen de 40%
en 60%.
Oorzaken van een te hoge luchtvochtigheid zoals lekkages worden direct
bestreden .
Ventilatiegedrag wordt aangepast als de activiteit daarom vraagt; veel
activiteit veel vocht. Er wordt extra geventileerd tijdens
bewegingsspelletjes om het CO2 gehalte in de lucht voldoende laag te
houden
In de verschillende ruimtes worden temperatuurverschillen van meer dan
5°C voorkomen. Wanneer er grote temperatuur verschillen zijn, kan
condensatie optreden. Dit kan bijvoorbeeld schimmelgroei tot gevolg
hebben. Dit proberen we te voorkomen en indien nodig te bestrijden.
Slaapverblijven worden bewust wat koeler gehouden om een goede rust
mogelijk te maken. Mede doordat er na elke slaapsessie geventileerd
wordt zal het op de slaapkamers minder warm zijn dan in de leefruimte.
Ouders wordt aangeraden voor de wintermaanden een warme slaapzak mee
te brengen en tijdens de zomermaanden een koele katoenen slaapzak.

2. HANDEN WASSEN
In ons kinderdagverblijf willen we zorg dragen voor een goede hygiëne. Aan
kinderen wordt geleerd hun handen goed te wassen. Natuurlijk gebruiken we
tussendoor ook wel eens vochtige doekjes of washandjes maar in elk geval
moeten handen gewassen worden als:
•
•
•

•
•
•

Handen zichtbaar vuil zijn.
Na hoesten, niezen en snuiten.
Na het verschonen van een kind, afvegen van de billen, contact met
lichaamsvochten zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of
bloed. Handen mogen ook met desinfecterende gel gereinigd worden als de
pedagogisch medewerkster dit prettiger vindt.
Na contact met vuile was of afval.
Na het buiten spelen, contact met dieren.
Na toiletbezoek.

•

•
•
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Voor het eten worden bij voorkeur de handen met stromend water
gewassen. Na het buiten spelen in de ochtend (voor de lunch) wassen we
onze handen buiten aan de lage wastafel. Mochten we door zeer slechte
weersomstandigheden niet naar buiten zijn geweest, wassen we onze
handen in de toiletruimte. Niet in de keuken!
Handen worden met water en vloeibare zeep gewassen.
De zeep wordt over de gehele handen verdeeld.
Handen worden na het wassen goed schoongespoeld.
Handen worden met een schone handdoek (of papier) gedroogd.
Zieke medewerksters besteden extra aandacht aan een goede
handhygiëne .
Pedagogisch medewerksters zien er op toe dat kinderen altijd vloeibare
handzeep gebruiken.
Kinderen drogen hun handen met wegwerpdoekjes of schone handdoek.
Kinderen wassen buiten of op de toiletruimte de handen met koud water.
In de keuken worden geen handen gewassen ivm verbrandingsgevaar (warm
water aanwezig)

3. HYGIENE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pedagogisch medewerksters dragen zorg voor een goede hoesthygiëne
Kinderen worden er op gewezen dat ze tijdens het hoesten of niezen de
hand voor de mond moeten houden.
Kinderen wassen hun handen voor het eten en eten geen dingen die op de
grond gevallen zijn in de buitenruimte.
Aan kinderen wordt geleerd tijdens hoesten of niezen het hoofd weg te
draaien of het hoofd te buigen.
Kinderen moeten de handen wassen, als blijkt dat de handen na het
hoesten of niezen zichtbaar vuil zijn .
Handenwassen na contact met dieren/stro/hooi.
Kinderen dragen laarzen naar de dierenweide. Laarzen worden meteen
gereinigd.
Er wordt geen eten genuttigd bij de dieren.
Pedagogisch medewerksters zien er op toe dat kinderen met snottebellen.
hun neus snuiten. We maken hierbij gebruik van papieren zakdoekjes.
Voor ieder kind wordt per keer een schone papieren zakdoek gebruikt.
Ieder kind gebruikt een schoon spuugdoekje/slabber.
Knuffels worden niet mee naar buiten genomen.
Doekjes/slabbers worden meteen na gebruik opgeruimd (wasmand keuken)

•
•
•
•
•
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•

•
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Voor ieder kind wordt een schoon (wegwerp)washand gebruikt. Gebruikte
washandjes worden direct opgeruimd of weggegooid.
Vuile luiers worden de luieremmer weggegooid, poepluiers voorzien van
luierzakje tegen ongewenste geurtjes.
De verschoonplek wordt na ieder kind gereinigd.
Het aankleedkussen wordt vervangen zodra het tijk beschadigingen
vertoont.
Bij zichtbare verontreiniging én minimaal elk dagdeel wordt een schone
handdoek gebruikt .
De kraan (handcontactpunt) wordt minimaal dagelijks gereinigd.
Pedagogisch medewerksters zien er op toe dat er geen speelgoed mee
naar het toilet wordt genomen dit is niet hygiënisch.
Desinfectiegel wordt in elk geval gebruikt na elke verschoning door de
pedagogisch medewerksters en na schoonmaken neusjes kinderen.
Tussendoor geregeld!
Thermometer wordt na gebruik schoongemaakt met alcohol spray en
papieren zakdoekje
billencreme uit pot wordt aangebracht met papieren zakdoekje, er wordt
daarbij niet 2 keer met dezelfde tissue in de pot gegaan.

4. SCHOONMAKEN
•

•
•
•

•
•
•
•
•
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Het kinderdagverblijf wordt bij voorkeur schoongemaakt als de kinderen
opgehaald zijn. Er wordt bij voorkeur niet gestofzuigd waar de kinderen
bij zijn. Soms is dit niet te voorkomen. Vb na een knutselactiviteit of
enthousiaste binnen activiteit.
Kieren en naden zijn zo goed mogelijk afgedicht waardoor plaagdieren uit
het gebouw geweerd worden.
Kruimels worden opgeruimd om geen ongedierte aan te trekken.
Afval (buiten) wordt in de gesloten container of in de keuken in de
afvalbak gedeponeerd. Brood en fruitresten voor de dieren worden in
afgesloten bak bewaard.
Bij overlast van vliegen wordt een vliegenlamp gemonteerd op de plaats
waar vliegen het gebouw binnen komen.
Uitwerpselen van ongedierte worden direct opgeruimd.
Onder meubilair dat op poten staat is gemakkelijk schoon te maken, zwaar
meubilair staat op wieltjes zodat het verschoven kan worden.
Er zijn zo weinig mogelijk kieren tussen wanden en meubels.
De vloer en het meubilair wordt dagelijks gereinigd.
Hoger gelegen oppervlakken worden wekelijks gereinigd .

•
•
•

Verticale oppervlakken (zoals deuren en ramen) worden maandelijks
gereinigd.
Tijdens bedden opmaken worden de ramen open gezet om te luchten.
Bij handmatig stofwissen worden stofbindende doeken gebruikt.

5. SCHADELIJKE STOFFEN
•

•
•
•
•
•
•
•
•

In ruimtes met kinderen worden geen spuitbussen (verf, haarlak en
luchtverfrissers) gebruikt. In geval de pedagogische medewerkster zich
wil opfrissen kan dit op de badkamer of op kantoor.
Er wordt alleen lijm op waterbasis gebruikt, kinderlijm .
Er worden geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere
chemicaliën met oplosmiddelen gebruikt .
Er zijn geen bestrijdingsmiddelen op het kdv aanwezig.
Er wordt geen verf, vlekkenwater of boenwas gebruikt waar kinderen bij
zijn .
Er worden geen sterk geurende producten gebruikt.
Ventilatieroosters worden minimaal 3-maandelijks gereinigd.
Luidruchtige werkzaamheden worden zo gepland dat geluidsoverlast
voorkomen wordt, dus na sluitingstijd of in het weekend.
Bij geluidsoverlast uit de buurt worden passende maatregelen genomen.

6. FLESJES EN SPENEN
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Er worden eenvoudig te reinigen flessen aangeraden.
Flessen en spenen moeten gelabeld worden.
Ieder kind heeft een eigen fles en wordt door de ouders meegebracht.
Flessen van kinderen jonger dan zeven maanden worden na elke voeding
uitgekookt gedurende 3 minuten, speentjes worden 1 minuut uitgekookt.
Andere flessen 1 keer per dag in de ochtend voor gebruik (ouders die de
fles mee naar huis nemen zorgen hier zelf voor).
De schone flessen worden op hun kop, op een schone handdoek bewaard.
Fopspenen worden door de ouders meegebracht, elk kind heeft een eigen
fopspeentje.
Fopspenen worden minimaal wekelijks uitgekookt, dit kan ook door de
ouders gedaan worden.
Drinkbekers en bestek worden na ieder gebruik afgewassen.
Kinderen hebben per maaltijd hun eigen servies en bestek.

•

Flesjes worden in de keuken bewaard. Speentjes in het bakje van de
kinderen. Veelal gaan spenen mee naar huis met het kind.

7. ETEN
Voedselbereiding geschiedt volgens de hygiënecode voor kleine instellingen (MO
groep 2012). Enkele belangrijke punten:
• Voedselbereiding en verschonen gebeurt op gescheiden plaatsen.
• Voedsel wordt in een schone omgeving bereid.
• Er wordt schoon keukenmateriaal gebruikt.
• Rauwe ingrediënten worden tot minimaal 75°C in de kern verhit.
• Eitjes worden helemaal doorbakken of gekookt.
• Restjes worden niet hergebruikt maar weggegooid of aan de dieren
gegeven.
• Gekoelde producten worden na aflevering of aankoop direct in de koelkast
opgeborgen.
• Ouders worden geïnstrueerd geen voedingmiddelen van thuis mee te
brengen.
• Gekoelde producten worden onder 7°C bewaard.
• Producten worden vlak voor gebruik uit de koelkast gehaald.
• Gekoelde producten die langer dan dertig minuten buiten de koelkast zijn
geweest worden weggegooid.
• De houdbaarheidsdatum van producten wordt voor ieder gebruik
gecontroleerd.
• Ouders ontvangen een instructie over de behandeling van afgekolfde
moedermelk.
• Gekolfde moedermelk wordt door ouders gekoeld vervoerd
• Bevroren moedermelk wordt in de koelkast of onder de kraan met
stromend water van ongeveer 20°C ontdooid
• Eenmaal ontdooide moedermelk wordt binnen 24 uur verstrekt.
• Moedermelk wordt onder 4°C bewaard.
• Er wordt alleen zuigelingenvoeding in poedervorm van het
kinderdagverblijf gebruikt.
• Zuigelingenvoeding wordt niet voor de hele dag bereid maar elke keer
wordt water gekookt en een nieuw flesje aangemaakt.
• Flesvoeding staat tijdens het voeden niet langer dan één uur buiten de
koeling.
• Resten flesvoeding worden weggegooid.
• Resten eten niet in de keuken maar in afgesloten bakje op trap plaatsen
ivm vliegen. Kan later met de kinderen naar de dieren worden gebracht.

8. SPEELGOED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Speelgoed wordt in kasten opgeborgen. Open kasten worden goed stofvrij
gehouden.
Zichtbaar verontreinigd speelgoed wordt direct gereinigd.
Speelgoed dat in de mond genomen wordt, wordt dagelijks gereinigd.
Er wordt alleen eenvoudig te reinigen speelgoed gebruikt.
Er wordt alleen slijtvast speelgoed gebruikt, bij voorkeur houten
speelgoed.
Er wordt niet met speelgoed gegooid, dit is gevaarlijk voor de kinderen en
het speelgoed!
Pedagogisch medewerkster vervangt beschadigd speelgoed direct.
Speelgoed voor binnen en buiten wordt gescheiden gehouden.
De verkleedkleren worden op 60°C gewassen of verkleedkleren die op
40°C gewassen worden, worden na het wassen in de droger gedroogd.
Verkleedkleren worden maandelijks gewassen.
Wanneer zieke kinderen met verkleedkleren spelen, worden de kleren
extra gewassen.
Knuffels en stoffen speelgoed worden maandelijks gewassen.
Wanneer zieke kinderen (met bijvoorbeeld een koortslip) met de knuffels
voor algemeen gebruik spelen, worden de knuffels direct extra gewassen.
Maandelijks controle speelgoed op scherpe randen, splinters, schroeven
ed.

9. TEXTIEL
•
•
•

Niet wasbare textiel (zoals kussens of matrassen) wordt van een hoes
voorzien .
Gordijnen/rolgordijnen worden maandelijks gewassen/gereinigd. Rolluiken
worden afgenomen met doek
Er worden alleen kortpolige vloerkleden gebruikt, deze worden geregeld
gezogen en gereinigd.

10. ZON
Kinderen moeten goed beschermd worden tegen zon; zowel tegen directe zon
van boven alsook de reflectie. Hun kinderhuidje is teer en extra gevoelig voor
UV-straling. Enkele regels:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Houd baby’s jonger dan één jaar uit direct zonlicht en zet ze onder een
parasol of in de schaduw.
Smeer het kind regelmatig in met zonnebrandcrème.
In de buitenruimte wordt zoet eten en drinken beperkt.
Plakkerige handen en monden worden bij buitenspelende kinderen direct
schoongemaakt.
Planten die bijen of wespen aantrekken zijn afwezig.
Indien nodig worden schaduwplekken gecreëerd door een
parasol/partytent/zonnescherm.
Groepsleiding ziet er op toe dat kinderen niet te lang in de zon spelen.
Bij extreme hitte wordt de duur van het buitenspelen beperkt.
Bij extreme hitte wordt het spel aangepast, zodat grote inspanning wordt
vermeden.
Bij hoge temperaturen wordt extra drinken aangeboden, bij voorkeur
water.
Kinderen worden op alle dagen dat het zonnig of half bewolkt is
ingesmeerd; ook als ze in de schaduw spelen.
Er wordt voor kinderen anti-zonnebrandmiddel met een factor (SPF) van
ten minste 30 gebruikt en het middel beschermt zowel tegen uv-a-straling
als tegen uv-b-straling.
Kinderen worden om de twee uur opnieuw ingesmeerd.
Kinderen onder de twaalf maanden worden niet aan direct zonlicht
blootgesteld.
Tussen 12.00 en 15.00 uur zijn de kinderen binnen of in de schaduw als het
buiten aangenamer is dan binnen.
Er wordt op toegezien dat kinderen zoveel mogelijk een T-shirtje en een
zonnehoedje dragen als ze buitenspelen.

11. BADJE
•
•
•
•
•
•
•

Op hete dagen wordt er voor de kinderen een badje opgezet.
Niet in de volle zon, partytent over badje plaatsen.
Voor 12 uur en na 15 uur kan er gebruik worden gemaakt van het badje.
Voor kinderen die nog niet zindelijk zijn, worden zwemluiers gebruikt
andere kinderen hebben een zwembroekje aan.
Het water in kleine badjes wordt dagelijks verschoond.
Het water wordt na tussentijdse vervuiling (door bijvoorbeeld vogelpoep)
gedurende de dag ververst.
Badjes die niet gebruikt worden, worden droog opgeborgen.

•
•
•
•
•

Voor gebruik in het badje wordt het juiste speelgoed gekozen. Badeendjes
geen drinkbekers.
Groepsleiding ziet er op toe dat kinderen niet eten of drinken in het
zwembadje.
Haal het water uit het badje na gebruik. Zorg er ook voor dat er geen
regenwater in kan blijven staan.
Maak de afspraak wie er op de kinderen in het badje let.
Houd permanent toezicht.

C. REGELS MET BETREKKING TOT DE RUIMTES
12. LEEFRUIMTE
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Voor elke leeftijd is passend speelgoed aanwezig.
Speelgoed altijd samen opruimen na spelen, en vooral goed letten op
speelgoed opruimen in looppaden/trap/slaapkamers.
Streeftemperatuur tussen de 17/20 graden Celsius.
Ramen en deuren dicht (tenzij boven de 25 graden en tijdens
luchtmomenten).
Deurhekjes/traphekjes altijd dicht.
Blijf bij kind op aankleedtafel, leg vooraf alles gereed.
Kinderen mogen nergens bijkomen vanaf de aankleedtafel, in principe is dit
niet mogelijk, niet staan op aankleedtafel.
Kinderen die kunnen lopen/klimmen kunnen via het trapje zelf op de
aankleedtafel klimmen. Altijd het kind begeleiden hierbij. Trapje
opbergen na gebruik.
Zet kinderstoel van tafel af, zodat kind zich niet kan afzetten.
Kinderen vastzetten in tuigje extra toezicht beweeglijke kinderen naast
pedagogisch medewerkster.
Gebruik bij voorkeur de hoge duoboxen voor de baby’s, deze zijn niet voor
kinderen die kunnen klimmen, deze hoeven niet meer in een box.
Speelgoed kleiner dan 3,5 cm is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3
jaar en wordt opgeborgen in afgesloten kratten, op hoogte niet bereikbaar
voor kinderen.
Zwaar speelgoed is opgeborgen op de onderste planken van de kasten

13. SLAAPKAMERS

•
•

•

•
•

Kinderen tot 2 jaar slapen in een goed passende en voor het jaargetijde
geschikte slaapzak. Ouders dragen hier zorg voor.
Leg geen kussen of grote knuffel in het bed; ze kunnen over het gezichtje
van het kind vallen, grotere kinderen kunnen knuffels als opstapjes
gebruiken om uit bed te klimmen.
De kinderkamer wordt elke dag geregeld geventileerd, in elk geval na elke
slaapsessie en aan het einde van de dag/tijdens de nacht. Temperatuur zal
na elk ventilatiemoment in de winter iets dalen en in de zomer mogelijk
iets stijgen.
Neem regelmatig een kijkje bij het (slapende) kind en houdt alles in de
gaten via de babyfoon.
Geef een kind geen flesje mee naar bed. Het kind kan zich verslikken en
het is slecht voor het gebit.

Ouders letten bij de aanschaf van een slaapzak op de volgende punten:
De armsgaten en halsopening moeten passen bij de lichaamsbouw en -grootte van
je kind. Zijn ze te klein dan knellen ze, zijn ze te groot dan kan je kind in de
slaapzak kruipen.
De slaapzak moet sluiten met een rits van boven naar beneden en niet met
knopen. Zo voorkom je dat je kind de slaapzak zelf openmaakt.
Het stiksel moet van katoen zijn.
Loslatend nylon stiksel kan vingertjes afknellen.
Er zijn voor zomer en winter verschillende slaapzakken. Informeer bij twijfel bij
de leiding welke geschikt is.
•

•
•
•

•
•

Ledikanten zijn voorzien van matrassen met hoeslakens en dekentjes met
lakens. Deze worden dagelijks verschoont. Elk kindje ligt in een schoon
bedje.
Zichtbaar vuil beddengoed wordt direct verschoond.
Beddengoed is aanwezig op de verdieping en op de badkamer.
Kinderen slapen in het ondergoed of in een van thuis meegebrachte
pyjama, kleding wordt op de verschoontafel/of voor de oudere kinderen op
de slaapkamer aan de kapstok gehangen.
Ramen zijn niet door de kinderen te openen.
Er zijn geen stoelen of kasten onder het raam geplaatst waar kinderen op
kunnen klimmen.

•
•
•

Via de babyfoon houden de pedagogisch medewerksters in de gaten of de
kinderen wakker zijn en uit bed gehaald kunnen worden.
Kinderen die wakker zijn worden meteen uit bed gehaald!
Kinderen spelen niet op de slaapkamer.

14. TOILET
•
•
•
•

•
•

Het toilet bevindt zich in het midden van de leefruimte en is toegankelijk
voor kinderen.
Spleetbeveiliging deur.
Er is een kindertoiletbril geplaatst.
Kinderen wassen de handen na het toiletbezoek met vloeibare zeep, indien
het kraantje te hoog is kan gebruik worden gemaakt van een krukje. Altijd
kinderen vasthouden/begeleiden hierbij.
Zorg voor schone handdoek, toiletpapier, vochtige doekjes.
Geen toiletblokje, toiletspray.

15. KEUKEN
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kinderen spelen niet in de keuken ook niet tijdens voedselbereiding.
Deurhekjes naar de keuken zijn altijd gesloten. In het bijgebouw bevindt
zich de keuken in de leefruimte.
In de keuken bevindt zich een koelkast, waterkoker en broodrooster die
door pedagogisch medewerksters gebruikt kunnen worden.
Kookplaat is beveiligd en heeft een kinderslot. In het bijgebouw wordt de
kookplaat opgeborgen in de kast na gebruik.
Hete dranken worden in de keuken of buiten genuttigd niet in het bijzijn
van de kinderen ivm verbrandingsgevaar. Dit geld voor ouders als voor
pedagogisch medewerksters/stagiaires. In het bijgebouw worden geen
hete dranken genuttigd.
Geen pot koffie op aanrecht laten staan, eventueel in thermoskan doen.
Senseoapparaat of waterkoker gebruiken voor kopje koffie/thee/soep.
Geen heet water in waterkoker staan laten maar uitgieten.
Bestek en servies voor de kinderen en medewerksters is van plastic.
Afval wordt in afgesloten afvalbakken weggegooid onder het keukenkastje
of in groenbak/afvalbak buiten. Na gebruik en handen wassen.
De afvalbakken worden dagelijks geleegd.
De vaatdoek wordt na gebruik met heet stromend water uitgespoeld.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bij zichtbare verontreiniging, én minimaal elk dagdeel wordt een schone
vaatdoek gepakt.
Vaatdoekje na lunch in was, nieuw doekje.
Handdoek als vies in was.
Wasmand staat op de badkamer, kleine wasmand in de keuken voor
slabbetjes en washandjes.
Moedermelk wordt door ouders in koelkast geplaatst (4 graden) en is bij
voorkeur gekoeld vervoerd.
Jasje aan kapstok, tas op de gang.
Elk kind heeft een eigen kratje waarin ouders alle spullen die het kind
nodig kan hebben tijdens de dag opbergen.
Keukenkastjes en lades zijn beveiligd.

16. BADKAMER
•
•

Badkamer wordt niet gebruikt als speelruimte, deur is voorzien van slotje
en door kinderen niet te openen.
Badkamer kan indien nodig door de pedagogisch medewerkster gebruikt
worden.

17. WASHOK
•
•
•
•
•
•
•

Het washok is niet toegankelijk voor kinderen en is afgesloten.
In het washok staat een wasmachine en droger en poetsmiddelen.
Stofzuiger, emmer, dweil ed. zijn eveneens te vinden in het washok.
Leiding verzorgt het wassen van lakentjes, hoeslakens, handdoeken,
speelgoed, knuffels ed.
Leiding zorgt tevens voor het grondig poetsen van het kinderdagverblijf
aan het einde van de dag/weekend.
Door de dag houden pedagogisch medewerksters het kdv netjes schoon.
Let op dat washok weer gelijk op slot gedaan wordt.
In het washok staan de schoonmaakmiddelen op hoge plank niet bereikbaar
voor kinderen. Maar deur toch altijd op slot houden gedurende de dag.

18. KELDER
•

Enkel de verwarmingsketel en afsluiter watertoevoer bevindt zich in de
kelder. Gasafsluiter in meterkast.

•

De kelder is afgesloten en verboden terrein voor kinderen en pedagogisch
medewerksters.

19. KANTOOR
•
•
•

•

Het kantoor bevindt zich op de verdieping.
Oudergesprekken, intakegesprekken vinden op het kantoor plaats als
kinderdagverblijf in gebruik.
Pedagogisch medewerksters kunnen tijdens de pauzes gebruik maken van
het kantoor als hier behoefte aan is. Er staat een bank waar even op
gerust kan worden.
Voor de administratie wordt gebruik gemaakt van een laptop, er staat
geen computer op zolder ivm brandgevaar.

20. BERGHOK/VOORRAADKAMER
•
•
•

Het berghok is niet toegankelijk voor kinderen en altijd afgesloten.
Hier bevinden zich extra luiers, en andere niet schadelijke voorraad.
Poetsmiddelen staan in washok.
Wordt aangevuld door leiding.

21. BUITENRUIMTE/VOORTUIN
•

•
•
•
•
•
•

Elke ochtend voordat de kinderen naar buiten gaan wordt de buitenruimte
gecontroleerd op uitwerpselen dieren, zwerfafval of andere
ongeregeldheden. Dit wordt gedaan door het 3de personeelslid van de
hoofdgroep. Zo is het voor iedereen duidelijk wie welke dag
verantwoordelijk is voor een schone en veilige buitenruimte.
Omheining is altijd gesloten waardoor geen dieren op het gazon kunnen
komen.
We hebben geen speeltoestellen, enkel gras en natuurlijke materialen
Op de verharding kan gefietst worden.
Nadat de kinderen buiten gespeeld hebben of naar de dieren zijn geweest
wordt buiten de handen gewassen aan de kinderwasbak.
Let op schone handdoek en vloeibare zeep.
Laarsjes of schoenen worden gereinigd na buitenspelen.

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Het hele pand is omheind door een 1.20 m hoog groen hekwerk. Het hek
aan de voorzijde van het pand is door de dag afgesloten. Sleutel aan de
buitenzijde van het hek laten steken. Hek niet open laten staan!
Het 2de hek (hout) dat toegang verschaft tot de buitenruimte is voorzien
van een grendel aan de buitenkant, niet door de kinderen te openen.
Tevens is het hek door een cijferslot afgesloten en enkel door ouders en
medewerksters te openen middels een cijfercombinatie.
Aan de achterzijde van het pand verschaft een klein groen hekje toegang
tot de kinderboerderij. Dit hekje is ook altijd op slot en niet door de
kinderen te openen.
2x per jaar grote onderhoudsbeurt buitenterrein.
Regelmatig controle oneffenheden, gladde plekken, ed.
Afspraak met kinderen niet van buitenruimte af.
Verwijder kraaltjes/ steentjes die in neus oren kunnen komen.
In de zandbak wordt niet gegeten of gedronken ivm wespen.
Voortuin wordt uitsluitend gebruikt voor activiteiten onder begeleiding
van een pedagogisch medewerkster. Het groene voor hek wordt voorzien
van ketting met slot als er een activiteit in de voortuin uitgevoerd wordt.
De voortuin wordt voorafgaand aan de activiteit gecontroleerd op
veiligheid en reinheid door de pedagogisch medewerkster
verantwoordelijk voor de activiteit.

22. BUITENBERGING
•
•
•

In de buitenberging staat buitenspeelgoed, het badje, parasol, en ander
materiaal voor buiten (loods).
Niet toegankelijk voor kinderen
Deur altijd gesloten

23. WEI EN MOESTUIN
•

•

•

Er gaan zoveel mogelijk volwassenen mee met de kinderen naar de dieren.
Achterblijvende kinderen staan onder voldoende toezicht van een
pedagogisch medewerkster (leidster kind ratio)
Er wordt met respect met de dieren omgegaan. Dieren worden niet
nagerend, geslagen, aan haren of veren getrokken, aan het schrikken
gemaakt enz.
We maken duidelijke afspraken met de kinderen hoe we ons gedragen in
de weide en moestuin.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Onderhoud aan de weides geschiedt op momenten dat het kdv gesloten is.
Pedagogisch medewerksters geven het goede voorbeeld en zijn rustig met
de dieren
Er kan brood, groente/fruit, graan, hooi aan de schapen en paarden
gevoerd worden.
Bij de kippen worden eitjes uitgeraapt.
Zieke dieren worden apart gezet en worden niet door de kinderen
bezocht.
Konijnen en kippen kunnen worden geaaid en geknuffeld. Samen met een
pedagogisch medewerkster kunnen de paarden ook geaaid worden.
Als dieren gevoerd worden, let de pedagogisch medewerkster op dat dit
voorzichtig gebeurt.
Na contact met de dieren worden de handen gewassen aan de
buitenwastafel met vloeibare zeep.
Bevuilde kleding en schoeisel (laarzen in wei en moestuin) worden in de
entree uitgetrokken. Pedagogisch medewerksters zorgen voor een schone
leefomgeving.
In de moestuin leren we de kinderen respect voor de natuur. We maken
geen planten kapot.
We gaan in kleine groepjes met de kinderen naar de moestuin.

24. UITSTAPJES
Omdat we over een heerlijke buitenruimte beschikken en een eigen
kinderboerderij hebben, vinden we het niet nodig uitstapjes naar een speeltuin
te ondernemen met alle risico’s van dien. In overleg met de ouderraad of ouders
is het mogelijk een uitstapje te plannen. Deze punten houden we daarbij in elk
geval in acht:
•
•

•
•

Maak goede afspraken met de kinderen!
Maak de afspraak met de pedagogisch medewerksters: Geef het goede
voorbeeld bij uitstapjes buiten de deur met betrekking tot de
verkeersregels, bijvoorbeeld bij het oversteken.
Gebruik wandelwagens
Grotere kinderen houden de wandelwagen vast.

25. CONTROLES

Controles worden altijd uitgevoerd door de leiding. De pedagogisch
medewerkster let mee op dat alles in het kinderdagverblijf deugdelijk is. Dit
geldt voor zowel het speelgoed, het meubilair, de ruimtes en alles wat verder
deel uitmaakt van het kinderdagverblijf. Ongeregeldheden worden direct gemeld
aan de leiding. Kapot speelgoed direct uit ruimte verwijderen. Ernstig vervuilde
zaken worden door de pedagogisch medewerkster schoongemaakt. Alle andere
schoonmaakwerkzaamheden worden aan het einde van de dag uitgevoerd door de
leiding.
activiteit
Bedlinnen

Controle

Knuffels
Speelgoed
stopcontacten
Veiligheidsstrips deur
Sloten

Dagelijks
Dagelijks
Maandelijks
Maandelijks
Maandelijks

Buitenruimte
Binnenruimte
toilet

Dagelijks
Dagelijks
Dagelijks meerdere
keren

Vaatdoek
handdoeken
Vloeren
Meubilair
Muren
Deuren
Hoeken
radiatoren

Maandelijks
Maandelijks
Maandelijks
Maandelijks
Wekelijks
Maandelijks

Speentjes
flesjes
fopspeentjes
temperatuur

Rookmelders
CO melders

uitvoering
Dagelijks einde dag
verschoning
Wassen maandelijks
Wassen maandelijks

Poetsen ochtend
Poetsen einde dag
Poetsen dagelijks einde
dag/indien nodig vaker
Dagelijks 2 x vervangen
Dagelijks 2x vervangen
Dagelijks schoonmaak
Dagelijks schoonmaak
Maandelijks schoonmaak
Maandelijks schoonmaak
Maandelijks schoonmaak
dagelijks
dagelijks
Wekelijks of door ouders

Geregeld door dag 17
C/20 C
Slaapkamers iets koeler
Maandelijkse controle
Maandelijkse controle

Boiler en cv

Jaarlijkse controle

