
Afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van de fysieke veiligheid KDV Texel en Kreta en VSO Ibiza 

 

Vallen van hoogte 
Buitenruimte:  
Acute gevaren worden direct aan Martin gemeld ter reparatie.  
Gevaarlijke situaties die worden gemeld door ouders, bezoekers, kinderen of die we zelf zien worden door ons opgeschreven 
achter in de overdracht en besproken op het werkoverleg.  
Kinderen mogen niet op, onder of over het hek klimmen. 
 
Tuin: 
Indien er met boomstammen en/of met water gespeeld wordt blijft de medewerker erbij staan. 
 
Groepsruimten: 
Algemeen: 
We lopen rustig op de groep 
Voetballen en fietsen doen we buiten 
Eten en drinken doen we aan tafel. 
Kinderen helpen mee met het speelgoed opruimen voor ze met het volgende speelgoed gaan spelen. 
Voor het middag eten en aan het einde van de dag het speelgoed van de grond opruimen.  
Kasten zijn om spullen in te zetten, niet om op te klimmen.  
Stoelen en banken zijn om op te zitten. 
Ramen alleen op de kiepstand openzetten. Als er een slotje opzit deze gebruiken. 
De deuren laten we gewoon open staan of dicht. Deuren voorzichtig openmaken. 
 
Texel: 
Zet maxicosi met kind op de grond.  
Kinderen helpen op de tripp trapp stoel te klimmen.  
Kinderen niet alleen laten als zij in de kinderstoel zitten.  
Geen speelgoed waarop geklommen kan worden in de box leggen.  
Alleen kleine baby’s in de box leggen.  
Het hekje van de box op twee manieren sluiten.  
De caravan daar kan je in en onderdoor kruipen. Niet overheen. 
 
Kreta: 
Het balkon van Kreta is alleen voor de glazenwasser toegankelijk. 
De glijbaan is om te glijden en het huisje daar kan je in niet op. 
 
Ibiza: 
Je mag alleen boven op het dakje als je als BSO-er in Ibiza zit. Er mogen maar 5 kinderen tegelijk op het dakje.  
 
Aruba: 
De deur naar de zolder is afgesloten als er niemand op kantoor zit. 
 
Keuken  
Het aanrecht is om aan het werken niet om op te zitten. Voor kinderen van Texel en Kreta is de keuken niet toegankelijk. 
 
Trappenhuis: 
Kinderen aan de kant van de lage leuning de trap op en af laten lopen.  
Kinderen onder de 3 jaar altijd begeleiden op de trap. 
1 medewerker loopt voor de kinderen en 1 medewerker loopt achter de kinderen aan.  
We lopen rustig op de trap. Help / begeleidt de kinderen op de trap 
De leuning is alleen om vast te houden als je op de trap loopt.  
De trap en het bordes zijn geen speelplekken.  
Traphekje bij betontrap gesloten als peuters 2 ruimten gebruiken. 
 
Badkamer: 
Altijd bij een kind blijven op de commode. 
 
Slaapkamer 
Alleen de jongste kinderen boven in het bedje leggen. Hekjes goed sluiten 
kinderen 1 voor 1 naar bed brengen 
 

Verstikking 
Buitenruimte: 
Liever geen kleding met koordjes aan een capuchon laten dragen.  
 
Groepsruimten: 
Algemeen: 
Speelgoed schoonmaken en controleren volgens schoonmaakrooster.  
Kapot speelgoed weggooien of ter reparatie in het kantoor leggen. 
Snoeren hoog / achter de kast. 
Touwtjes van de luxaflex hoog opbinden 
Touwtjes, ook uit capuchon verwijderen. 



Texel: 
Spenen controleren op slijtage. Kapotte spenen weggooien. Op maandag uitkoken.  
Speelgoed opruimen tussen de middag en aan het einde van de dag. 
Deur gesloten houden.  
Geen kleine voorwerpen (kleiner dan 3,5 cm) laten slingeren. 
Speelgoed met touwtjes kort houden (22 cm) 
Eten aan tafel / schoot let op kleine stukjes geven en er bij blijven.  
 
 
Slaapkamer 
Hanteer de richtlijnen voor veilig slapen: (zie protocol NCJ op de website van Het Strand) 
leg een kind op zijn/ haar rug 
fixeer een kind niet 
check elk half uur de slapende kinderen 
kinderen in een slaapzak laten slapen als ze in een bedje liggen. 
bedjes kort opmaken 
geen kussen in bed 
controleer of het kind het niet te warm/ te koud heeft 
de slaapkamer temperatuur is tussen de 16 en 18 graden. 
een ouder tekent een verklaring (kindgegevens formulier) als zij van onze regels af wil wijken m.b.t. buikslapen en fixeren 
De slaapkamer is alleen toegankelijk voor kinderen en medewerkers. 
Kinderen een voor een naar bed brengen. 
Matrasjes in tact laten, geen hoesjes wassen, dan krimpt het matras. 
Let op de temperatuur, als het buiten heel warm is dan enkel een slaapzakje gebruiken. 
Geen kleding met koordjes, capuchon enz dragen in bed.  
Bij de kinderen blijven tot ze slapen. 
Kinderen onder de beide oksels optillen uit bed of zelf uit bed laten klimmen (onderste bed) 
Opletten dat kinderen niet bekneld raken tussen de spijlen.  
Toezicht houden op de kinderen als ze op stretchers slapen in de serre. 
 

Vergiftiging 
Buitenruimte  
Controleer voor de aanschaf van nieuwe planten of ze niet giftig zijn.  
 
Groepsruimte 
Controleer voor de aanschaf van nieuwe planten of ze niet giftig zijn.  
Ouders attent maken op gevaar van hun tas. 
Tassen van medewerkers liggen in de kluisjes. 
Schoonmaakmiddel staat niet in de groep.  
Schoonmaken als kinderen naar bed gaan/ naar huis zijn (kwart over 6 dienst). Schoonmaakmiddel direct na gebruik 
terugzetten.  
 
Keuken 
Afval wordt gescheiden en bewaard in bakken. Het rest en GFT afval van Texel en Kreta en Ibiza wordt buiten in rolcontainers 
gedaan en 1x in de week geleegd 
Kinderen mogen slechts onderbegeleiding in de keuken komen. Deur dicht houden.  
 
Badkamer: 
Lotions op de plank zetten, niet naast het aankleedkussen.  

Afvalbakje en luieremmer elk dagdeel legen 
 
Verbranding 
Algemeen: 
Niet roken op Het Strand ook niet in de tuin.  
 
Buitenruimte  
Tussen 12.00 en 15.00 uur niet in de zon met de kinderen. • Kinderen insmeren met zonnebrand, factor 50. (elke 2 uur) 
 
Groepsruimte 
Blusmiddelen en noodverlichting worden jaarlijks gecontroleerd.  
Minimaal 1 maal per jaar vindt er een ontruimingsoefening plaats.  
Ballonnen vullen we alleen met lucht of water.  
We gebruiken geen open vuur en kaarsen.  
4x per jaar stopcontacten controleren op aanwezigheid van afdekplaatjes in de ‘oudbouw’. 
De uitbouw heeft kindveilige stopcontacten.  
Hete dranken zoals thee, chocomel, soep en koffie inschenken op de bar, niet op het randje. Vanuit daar pakken om te drinken. 
Ook thee en koffie voor ouders op de bar of hoog wegzetten. Ouders attent maken op het gevaar van hete dranken. 
Bij thee drinken met de kinderen een rustige sfeer aan tafel creëren en kinderen wijzen op veiligheid  
Koken, bakken enz doen we onder begeleiding.  
Tassen in de daarvoor bestemde mand of bak 

 
Keuken 

Kinderen mogen slechts onderbegeleiding in de keuken komen. Deur dicht houden.  
 



Trappenhuis: 
Houdt vluchtwegen vrij van obstakels. Meterkast vrij houden van obstakels 
Buggy’s onder de trap plaatsen en kinderwagens naast de voordeur in het nisje plaatsen.  
Rustig lopen in de gang op de overloop en in het trappenhuis.  
Keukendeur en deur naar Texel altijd gesloten houden ivm rookvrij trappenhuis.  

 

Verdrinking 
Buitenruimte  
Let goed op dat het hek gesloten is.  
Als er water in de boot zit, zand inscheppen of boot leeg kiepen. Er zit een gat in de bodem.  
Kinderbadje alleen in het zicht plaatsen en er bij blijven 
 
Groepsruimte 
Bij het gebruik van badjes in de serre zorgen we voor een antislipmat onder de matjes. Er is altijd toezicht van medewerkers op 
de kinderen.  
De groep dweilen als er geen kinderen zijn. 
 
Badkamer 
Laat kinderen niet spelen in de verschoonruimte zonder toezicht.  

 
Je zelf bezeren 
Buitenruimte  
Algemeen: 
We streven er naar dat er minimaal 1 begeleid(st)er buiten is bij de kinderen.  
Fietsen is alleen toegestaan rond de tuin op loopfietsen (en op het schoolplein.) 
 
De tuin: 
Als de kinderen van Texel buitenspelen ook het toegangshek op slot draaien. 
Tuin controleren op zwerfvuil 
Zoveel mogelijk ‘tactisch’ opstellen zodat je 2 zijden van het gebouw overziet. 
Tijdens haal en breng tijden en de kdv kinderen spelen buiten, is er altijd iemand bij en blijft de leiding bij het hek. 
Plassen water weg vegen, sneeuw vegen/ strooien ivm uitglijden. 

 
Groepsruimte 
Kinderen krijgen een bot mes.  
Gevaarlijke activiteiten zoals timmeren, prikken doen kinderen onder begeleiding.  
 
Overige huisregels. 
Bij het opstellen van de huisregels zijn ook afspraken gemaakt die niet direct in verband gebracht kunnen worden met 
bovenstaande ongelukken. Toch wil ik ze graag benoemen in dit veiligheid beleid. 
 
Presentie 
Ouders geven door aan de medewerkers als kinderen niet komen omdat ze ziek zijn.  
Bij brengen melden ouders en kinderen zich bij de medewerker om te zeggen dat ze er zijn. Zodra de kinderen binnen zijn 
worden zij middels bitcare aangemeld.  
Kinderen van groep 1 en 2 van de voorschoolse opvang worden tot in de klas gebracht. Oudere kinderen lopen zelf naar de 
klas. 
Bij halen melden ouders en kinderen zich bij de medewerker om te zeggen dat ze weg gaan. Als kinderen opgehaald worden 
worden de kinderen middels bitcare afgemeld. 
We geven de kinderen niet aan iemand anders mee zonder toestemming van de ouders. 
 
Vervoer 
 
Uitstapjes: 
Kinderen gaan alleen onder begeleiding van medewerkers/stagiaires op stap naar bijvoorbeeld bibliotheek, markt, Meerwende 
enz. We gebruiken de 4 persoons kinderwagen of de gele loop bus. 
De grote uitstapjes met Openbaar Vervoer en eigen auto (met inzittendenverzekering) worden van tevoren kenbaar gemaakt. 
Afhankelijk van het type uitstapje, het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen wordt er gekeken naar het aantal 
medewerkers/stagiaires. Voldoende begeleiding is een voorwaarde om weg te kunnen gaan. Bij uitstapjes met een auto, 
kunnen we alleen gaan als er voor elk kind een autostoel is.  
Kinderen zijn herkenbaar gekleed in oranje jasjes of t shirts met het telefoonnummer van Het Strand erop. We nemen de 
telefoon mee en EHBO-spullen.  
Lopend: 1 medewerker loopt voor, de ander loopt achter.  
We lopen op de stoep. We rennen alleen als het overzichtelijk is, dus niet richting een weg. We steken met elkaar en recht over. 
Niet tussen geparkeerde auto’s als dat mogelijk is. Met openbaar vervoer: 1 medewerkers eerst de andere gaat als laatste de 
bus of tram in. We zitten bij elkaar. Kinderen hebben een telefoonnummer bij zich op Strand t shirt of Strandjas. We tellen de 
kinderen alvorens de groep zich in beweging zet. 
 
Kleding advies 
Kleding waarin een kind buiten kan spelen en kan knutselen. 
Stevige schoenen waar kinderen goed op kunnen lopen en klimmen. 
Sloffen zijn lekker voor binnen in de winter.  
Een pyjama als uw kind nog slaapt. 
Een paar laarzen of regenpakje zodat kinderen lekker buiten kunnen spelen.  



 
Foto’s 
Ouders geven middels het intake formulier toestemming voor het plaatsen van foto’s op de Bitcare of voor het plaatsen op 
internet. Dit is vastgelegd in onze privacy policy. 
 
Er worden foto’s gemaakt van kinderen tijdens activiteiten. De foto’s worden op Bitcare geplaatst. In uitzonderlijke gevallen 
worden er foto’s in een buurt krantje geplaatst.  Er worden nooit foto’s van naakte kinderen gemaakt.  
 
Gymzaal:  
Medewerkers die geen gediplomeerde sportinstructeurs zijn gebruiken geen toestellen, echter alleen ballen, matten, hoepels, 
badmintonrackets enz. We begeleiden de kinderen naar de gymzaal over de trap. De deur van de gymzaal gaat dicht en 
kinderen gaan ook met de hele groep onder begeleiding weer terug over de trap. In de gymzaal gaan de buitenschoenen en 
sokken uit. Het toestelhok is niet toegankelijk voor de kinderen. De (eventuele) muziek nemen we zelf mee en zetten we laag in 
de hoek.  
De medewerker neemt de leiding in de gymzaal en legt uit wat de spelregels zijn en zorgt voor een duidelijke spelafbakening. 
 


