Veiligheid en ongevallen
Onze locaties voeren een beleid waarbij kwaliteit van zorg, veiligheid en gezondheid voor de
kinderen zoveel mogelijk gegarandeerd zijn. Leidend hierin is de Wet Kinderopvang, Besluit en
Regeling Kwaliteit Kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang.
Oppervlakte van de ruimtes
De locaties zijn volledig ingericht en aangepast aan de kinderen. Wat betreft minimale ruimtes die
beschikbaar zijn per kind hanteren we de Regeling Kwaliteit Kinderopvang. Alle kinderen kunnen
gebruik maken van ten minste 3½ m2 bruto binnenruimte per kind en ten minste 3 m2
buitenruimte per kind.
Fysieke veiligheid
Een van de basisdoelen van de kinderopvang is het bieden van fysieke veiligheid. Binnen- en
buitenruimtes en speelmaterialen zijn schoon en veilig.
We vinden het belangrijk om te zoeken naar mogelijkheden voor uitdaging en experimenten,
aansluitend bij de leeftijdsfase. Een keer vallen of een pleister plakken, vieze kleding of modder in
de haren hoort bij de ontwikkeling van kinderen.
In en om de gebouwen wordt alleen gebruik gemaakt van veilige materialen. De speeltoestellen
voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden uit de Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen en
worden jaarlijks gecontroleerd.
Wanneer we met kinderen gaan wandelen, samen een uitstapje maken of naar het bos gaan volgen
pedagogisch medewerkers de uitgangspunten uit het Vervoersplan. Veiligheid en kleinschaligheid
staan hierbij centraal.
Ook het vervoer van en naar school en de bso is in het Vervoersplan beschreven. Taken en
verantwoordelijkheden van ouders, school, taxibedrijf en de bso zijn gedetailleerd uitgewerkt.
Om de fysieke veiligheid te waarborgen voeren we jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid en
veiligheid uit. Wij laten ons mede leiden door de GGD, de Brandweer en BBD&O, een onafhankelijk
inspectiebureau. Onze locaties zijn brandveilig en beschikken over een calamiteitenplan en een
plattegrond met vluchtroutes. In elk gebouw hangen brandblussers en minimaal één keer per jaar
wordt er een brandoefening gehouden.
Ongevallen en EHBO
Ondanks onze voortdurende aandacht voor veiligheid zit een ongeluk in een klein hoekje. Kinderen
spelen en ravotten samen en leren 'met vallen en opstaan'.
Op elke groep is een EHBO trommel aanwezig en is er voorgeschreven hoe te handelen bij
(kinder-) ziektes of ongevallen. Op iedere locatie is een BHV-er (Bedrijfshulpverlener) aanwezig.
Tevens wordt er in de teambesprekingen regelmatig aandacht besteed aan preventie en EHBO.
Als bij een opgelopen letsel hulp of advies van een arts nodig lijkt, handelt het personeel naar
bevinding van zaken en roept geneeskundige hulp in van EHBO of huisarts.
De medewerker stelt u als ouder zo snel mogelijk op de hoogte, zodat u indien mogelijk zelf
aanwezig kunt zijn. Het is noodzakelijk dat u, naast uw eigen bereikbaarheidsgegevens, een
contactpersoon/noodadres aan ons doorgeeft. Zodat uw kind wanneer u zelf niet in de gelegenheid
bent, indien nodig door een voor het kind vertrouwd persoon kan worden opgehaald/bijgestaan.
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