
Bouwkundige maatregelen die op Het Strand genomen zijn BSO-groepen Madagascar en Mauritius  

  

Wanden:  

De wanden zijn tot 1.50 m glad afgewerkt.   

  

Deuren:  

De deuren zijn voorzien van vingersafe over de hele hoogte van de deuren. Daar waar glas in de deuren zit is dit 

veiligheidsglas. De deuren die open mogen blijven zijn voorzien van een deurbuffer.  

  

Ramen:  

De ramen die open kunnen hebben een draaikiep stand. De ramen zijn van veiligheidsglas.  

  

Verlichting:  

Er is voldoende licht.  

De lampen zijn afgeschermd.  

  

Vloeren:  

De vloeren zijn glad afgewerkt.   

Bij de entree ligt een droogloopmat.  

  

Radiatoren:  

De radiatoren zijn afgeschermd. De buizen zijn afgeschermd met bamboe buizen.  

  

Waterkranen:  

De waterkranen die gebruikt worden door de kinderen zijn koud.  

  

Elektra  

De wandcontactdozen zijn voorzien van kind veilige plaatjes.  

Losse snoeren zijn weggewerkt.  

Elektrische apparaten staan zo dat kinderen ze er niet af kunnen trekken aan het snoer.  

  

Gordijnen  

De gordijnen zijn behandeld met impregneermiddel tegen brand.   

Losse koordjes worden hoog opgebonden en vastgezet met een muskethaak.  

  

Meubilair  

Kasten zijn aan de wand vastgeschroefd. Meubilair is glad afgewerkt. Er is voldoende loopruimte tussen de meubels. Scherpe 

randen en hoeken zijn voorzien van een afdekplaatje.  

  

Tekenlokaal  

In het tekenlokaal is een schuifwand geplaatst. Achter de wand staan de spullen zoals schilderijen van de tekendocent. Zodra 

wij het lokaal gebruiken gaat de wand dicht.  

   

Garderobe  

De kapstokhaken zijn afgeschermd met een plank.  

  

De tuin    

De tuin is omheind door een gaas hek van 1.20 meter hoog.   

Er staan geen giftige planten in de tuin.  

Er staan grote bomen die een schaduwplek creëren.   

Bij het terras zijn zonneschermen. 

  

De speeltoestellen  

Het strand betaald aan het speeltuin bestuur een bedrag voor onderhoud van de speeltoestellen. Als er een speeltoestel defect 

is geven wij dat door aan het speeltuin bestuur.  

  

De waterkranen die gebruikt worden door de kinderen hebben een temperatuurbegrenzer.  


