Protocol Veiligheid

Voor alle ruimten geldt:

• Stellingen of kasten zijn aan de muur verankerd. Stellingen zijn stabiel en geschraagd.
Ladekasten zijn voorzien van kantelbeveiliging.

• Verwijder direct afval op trappen en vloeren om uitglijden te voorkomen.
• De vloer is voorzien van stroeve coating.
• Controleer (buiten)speelgoed regelmatig of het nog heel is of scherpe randen heeft. Gooi kapot
speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg.
• Zorg ervoor dat speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm niet beschikbaar is.
• Koorden aan kleding en kettingen of sierraden zijn niet toestaan.
• Het dragen van andere sieraden zoals bijvoorbeeld oorbelletjes en ringetjes wordt afgeraden.
Ouders zijn zelfverantwoordelijke voor schade die ontstaat door het dragen van andere
sieraden zoals bijvoorbeeld oorbelletjes en ringetjes.

• Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 cm. Controleer of

stiksel van speelgoedbeesten niet loslaat.
• Ruim speelgoed samen met de kinderen na gebruik op.
• Op deuren zijn veiligheidstrips bevestigd tot minimaal 1.20 m hoogte en controleer
regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten of breng blokken
aan op deuren die op een kier mogen blijven staan.

• Er zijn kindveilige wandcontactdozen.
• Op alle elektriciteitsgroepen is een aardlekschakelaar gemonteerd.
• Lage stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeveiligers. Controleer regelmatig of
stopcontacten nog voorzien zijn van stopcontactbeveiligers.

• Laat snoeren door kabelgoten lopen.
• De ledenradiatoren zijn afgeschermd met een plaatstalen kast of omkasting van

gaatjesboard.
• Zorg voor een gladde muur en verwijder schroeven en spijkers tot 1.35 m hoogte.
• Medicijnen, sigaretten en peuken mogen niet bereikbaar zijn voor kinderen.
• Ruiten zijn voorzien van veiligheidsglas of folie.
Binnenbergruimte, cv-ruimte en buitenbergruimte:
• De bergruimte is afgesloten voor kinderen door een slot of klink op 1.35 m hoogte.
• Kinderen worden niet toegelaten in de berg- of cv-ruimte.
• Eventuele ruiten zijn voorzien van veiligheidsglas.
• Gereedschap wordt in een afgesloten gereedschapskist bewaard.
Buitenruimte en buitenspelen:
• Maak afstapjes of andere hoogteverschillen duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld door
kleurverschillen.
• Deel de speelplaats zo in dat er geen randen of afstapjes midden op de speelplaats
liggen.
• Verwijder onnodige randjes, opstapjes en muurtjes.
• Plaats de zandbak in een hoek van de speelplaats.
• Controleer de speelplaats 2 keer per jaar op oneffenheden.

• Controleer de speelplaats regelmatig op gladde plekken (vooral in herfst en winter).
• Veeg of strooi pekel bij sneeuw/ ijs.
• Leg verzakte tegels recht, vervang kapotte tegels, egaliseer kuilen.
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Driewielers hebben geen spaken.
Haal druk en rustig spel uit elkaar.
Creëer voldoende vrije ruimte voor fietsende kinderen om omfietsen te voorkomen.
Kinderen mogen niet alleen van de speelplaats af.
Het hek is gedurende speeltijd afgesloten.
Controleer regelmatig op kleine voorwerpen zodat kinderen die niet in mond, neus of oor
kunnen stoppen.
• Controleer de speelplaats op zwerfvuil, losse stenen en takken. Controleer de zandbak op
zwerfvuil en honden- en kattenpoep.
• Zorg dat de ingang van het speelterrein of de opvang goed verlicht is door straatverlichting.
Speeltoestellen
• Zorg voor speeltoestellen die passen bij de leeftijd van de kinderen
• Elk jaar wordt er gezorgd voor een uitgebreide jaarlijkse inspectie door iemand met kennis van
zaken.
• Controleer het speeltoestel maandelijks visueel (afhankelijk van het gebruik).
• Creëer voldoende loopruimte om speeltoestellen heen.
• Controleer het speeltoestel op gladde treden en handvatten (vooral bijnat weer).
• Er wordt op gelet dat kinderen niet spelen onder klimtoestellen en met speelmateriaal
zoals fietsen of skelters in de buurt van speeltoestellen.
• Er zijn geen schommels op de speelplaats.
Uitstapjes
• Er worden alleen bij hoge uitzondering uitstapjes georganiseerd en alleen onder leiding
van pedagogisch medewerkers.
• Gebruik een autostoeltje of fietsstoeltje en geef het goede voorbeeld bij uitstapjes buiten de
deur met betrekking tot de verkeersregels, bijvoorbeeldbij het oversteken.
• Weet hoe te handelen bij een vermist kind.
Hek om de speelplaats
• Het hek om de speelplaats is minimaal 1.20 meter hoog met een spijlafstand van maximaal 10
cm. Bij een verschil in hoogte aan weerszijden van het hek mag de spijlafstand maximaal 9 cm
zijn.
• Let erop dat kinderen niet over het hek klimmen.
Entree/gang
• Scherm kapstokhaken af met een plank.
• De (buiten)deur is voorzien van een klink of draaiknop boven de 1.35 m en sluit zo nodig de
deur af.
• Droog bij nat weer de vloer nadat de kinderen weer binnen zijn gekomen.
• Plaats bij de entree een extra mat.
Sanitaire ruimte
• De elektrisch verstelbare aankleedtafel heeft een automatische stop.
• Laat het kind op de billen naar beneden klimmen als er gebruik gemaakt wordt van een trapje.
• Begeleid het kind bij het naar boven en beneden klimmen. Haal na gebruik trapje weg of
blokkeer het trapje zodat kinderen niet zelf op deaankleedtafel gaan klimmen.
• Zorg ervoor dat de aankleedtafel niet kan inklappen.
• Plaats thermostatische mengkranen of mengkranen met temperatuurbegrenzer als
kinderen bij de kraan kunnen komen. Scherm kranen met warm water liever af voor
kinderen.

• Plaats geen opstapplaatsjes in de buurt van kranen met warm water.
Speelruimte met keukenblok
• Let erop dat kinderen niet uit de afvalbak kunnen eten.
• Voorzie het raam van raambeveiliger.
• Gebruik altijd de raambeveiliger of kierstand en plaats geen opstapjes voor het raam.
• De bedieningskoordjes van het (rol)gordijn hangen hoog op ten minste 1.50 m.
• Laat kinderen rustig eten, bijvoorbeeld één bord met partjes fruit rondgeven en om de beurt
laten eten.
• Laat kinderen zitten als ze eten.
• Messen worden hoog, zo mogelijk in afgesloten kast, opgeborgen.
• Berg plastic zakken hoog op of in een kastje met slot en sluit deze consequent.
• Zet het poppenhuis niet te hoog neer.
• Berg lucifers en aanstekers na gebruik direct op in een hoge kast of lade met slot.
• Maak geen thee klaar in de buurt van de kinderen.
• Drink geen thee als kinderen op schoot zitten en gebruik kopjes met goede oortjes.
• Zorg dat lampen niet naar beneden gegooid kunnen worden.
• Maak de afspraak met de kinderen: niet rennen in de ruimte.
• Giftige stoffen (toiletblokje, schoonmaakmiddelen, toners, sigaretten, medicijnen)
zijn niet voor kinderen bereikbaar.
• Speelgoed is niet kleiner dan 3,2 centimeter bij zelfstandig gebruik en er wordt op toegezien dat
speelgoed niet in de mond wordt gestopt.

