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Inleiding 

In december 2018 wordt het veiligheid en gezondheidsbeleid van de Mallemolen herschreven  

en zal het actueel worden gehouden, het doel van dit beleid is om de veilig en gezonde 

leef/werk/ speelomgeving te waarborgen, waarin de aanwezige  risico’s  zoveel mogelijk 

beperkt worden. 

Het beleid zal om de drie maanden actueel worden gehouden, zodat wij te allen tijden weten 

hoe te handelen bij veranderingen in de speel/leef ruimte en  hoe wij dit beleid kunnen 

toepassen. Binnen de Mallemolen zullen wij de kinderen ook leren en bewust maken om op 

een goede manier met de risico’s om te gaan.  

 

Veiligheidsbeleid 

 Grote risico’s en maatregelen algemeen 

In dit verslag word  beschreven wat zich allemaal afspeelt binnen de speelzaal betreft de 

veiligheid en hoe wij daar mee omgaan. Het doel hiervan is om  weer te geven welke 

maatregelen wij nemen en wat wij eraan doen om deze incidenten in te toekomst te kunnen 

voorkomen. We beschrijven de belangrijkste risico’s. 

 • kind krijgt vingers tussen de deur 

De deuren binnen de speelzaal zijn allemaal beveiligd met een veiligheidstrip tot minimaal 

1.20m hoogte. Deze strips worden regelmatig gecontroleerd of ze vastzitten en of deze nog in 

goede staat zijn. De deuren die op een kier mogen blijven zijn voorzien van een deurblok. 

 • kind komt in contact met elektriciteit 

Op alle groepen zijn geaarde stopcontacten aanwezig. De kinderen kunnen hier niet bijkomen. 

Lossen snoeren liggen niet binnen hun bereik en maken wij gebruik van kabelgoten. 

 • kind valt door onrustig of ongewenst gedrag 

Binnen de lokalen mogen de kinderen niet achterelkaar aanrennen en duwen. Als dit toch 

gebeurt attenderen wij de kinderen op ons gemaakte afspraak.”weet je nog wat we hebben 

afgesproken? Binnen gaan we altijd lopen anders kunnen jullie botsen of vallen en dat doet 

pijn’’. 

 • kind valt door glas 

De ramen zijn afgeschermd en zijn voorzien van veiligheidsglas, ook kunnen zij niet door een 

open raam vallen omdat deze niet openkunnen. 

 • kind bots of valt tegen radiator 

 Er is voldoende loopruimte bij de radiatoren en deze zijn afgeschermd met een omkasting 

van gaatjesboard. 

 • kind rent ongezien naar buiten 

het veiligheidshekje zit altijd dicht, als ouders binnen komen tijdens haal en breng momenten 

zijn we er allert op dat dit hek dicht weer gesloten word. Als wij allen binnen aanwezig zijn 



zit de deur naar de buitenspeelplaats altijd dicht. Er zit ook een dranger op deze deur zodat 

deze niet openblijft staan. 

 • kind krijgt koordje van speelgoed om de nek 

We controleren regelmatig of koordjes of strikjes  van bijvoorbeeld de speelgoedhond of 

barbies vast zit en zijn er allert op dat deze niet langer is dan 22cm.  

 • kind wordt door een ander fietsend kind omver gereden 

Kinderen mogen alleen daar fietsen waar voldoende ruimte is zoals  de hal en glijbaanruimte. 

Zodra een kind de andere ruimte probeert binnen te fietsen herinneren wij het kind eraan wat 

de gemaakte afspraak is, dat zij alleen mogen fietsen in de daarvoor bestemde ruimte. 

 

 • kind krijgt hete thee/koffie over zich heen 

Water koker wordt niet gebruikt in het bijzijn van de kinderen en deze staat ook buiten hun 

bereik. De gemaakte thee wordt bewaard in een  thermoskan. De thee/koffie staat op een hoge 

plank waar de kinderen niet bij kunnen. 

 

Grote risico’s en maatregel per ruimte 

Hieronder beschrijven we de maatregelen die we hebben genomen per ruimte, zoals het 

halletje ,groepsruimte en glijbaanruimte.  

 • Kind of medewerker glijd uit over gladde of natte vloer 

Er zijn geen losse speelkleden aanwezig tijdens het vrijspelen. De vloermat zit vast met een 

antislipstrip. Kinderen mogen niet rennen in de lokalen of het halletje. Een natte vloer wordt 

meteen drooggemaakt. 

 • Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert/zich aan object 

(kind,meubilair,speelgoed) 

Meubilair wordt regelmatig gecontroleerd op splinters,of mankementen. Kind krijgt 

voldoende speelruimte om te bewegen in de beide lokalen, het ene lokaal om te puzzelen, 

spelletjes, klei en tafel activiteiten en de andere ruimte om te fietsen, ballen,dansen,gymen etc 

 

 • kind valt van balustrade 

Dit is niet mogelijk, de balustrade is daarvoor te hoog  

 

 

 

 • kind valt van de trap (glijbaan ruimte) 



In deze ruimte is altijd toezicht, de trap en een speelbouwsel. We zijn er alert op dat de 

kinderen om de beurt de trap oplopen en niet duwen, ook letten wij erop dat ze geen 

speelgoed in de hand hebben en gebruik maken van de leuning. 

 • Kind stopte kleine voorwerpen in de mond 

Hele kleine  voorwerpen zitten in een bakje dat wordt afgesloten en de kast bewaard wat 

buiten bereik van de kinderen staat, als kinderen groot/klein samen spelen wordt er gespeeld 

met speelgoed voor deze leeftijden 

Er zijn geen kleine onderdelen beschikbaar voor deze leeftijd  

 

Opbergruimte/ schoonmaakruimte 

De deur van de opbergruimte is afgesloten en kinderen kunnen hier niet bij, het is 

onmogelijk dat zij bij chemische middelen kunnen komen 

 

Kindertoilet/aankleedkussen 

 

 • Kind stoot zich tegen scherpe  hoek van aankleedtafel 

Vrijwel niet mogelijk de hoek is rond en de aankleedtafel te hoog, we zijn er allert op dat het 

trappetje van de aankleedtafel uitgeschoven word als het kind naast de medewerker staat, deze 

staat uit de looproute  

 

 • Kind valt van het trappetje van de aankleedkussen voor of na het 

verschonen 

Het trappetje heeft dichte treden, we begeleiden het kind altijd naar boven of beneden, het 

trappetje is voorzien van een leuning 

 

 • Kind klautert op een onbewaakt ogenblik op de aankleedtafel 

Het trappetje wordt altijd opgeborgen,het kind mag niet alleen op de trap klimmen, er is altijd 

toezicht in de verschoonruimte 

Buitenruimte 

 • Kind wordt door ander fietsend kind omver gereden 

Voldoende ruimte creëren voor de fietsers, allert blijven. Er zijn altijd voldoende 

medewerkers buiten  

 

 • Kind blijft met koordje  van capuchon hangen 

Koortjes vast maken, kieren dichtmaken 



 

 • Kind valt uit zandbak 

Er zit altijd een medewerker bij de zandbak, kind mag niet de rand gaan staan 

 

 • Kind verbrand zich in de zon 

Kinderen insmeren met factor 50 als de zon schijnt 

Kinderen zoveel mogelijk in de schaduw laten spelen 

Zonnehoedje of petje laten dragen 

 

 

 

 

 

             

 

Brandveiligheid 

We beschrijven hieronder de algemene risico’s  en maatregelen de veiligheidsrisico’s  en maatregelen 

die wij hebben genomen met betrekking tot brandveiligheid van de peuterspeelzaal. 

-Er word geen gebruik gemaakt van openvuur 

-Knutsels  van de kinderen hangen  aan de zij kant van de muur en niet aan een touw door de groep 

- Twee maal per jaar wordt er een brand ontruimingsoefening gedaan zodat medewerkers weten wat 

zij moeten doen bij een brand 

-Op de groep zijn alle drie de medewerkers in het bezit van een geldig EHBO certificaat 

 

 • Erkend EHBO certificaat 

Binnen de Mallemolen zijn alle drie de juffen in het bezit van een geldig EHBO certificaat, zodat wij 

ook weten hoe te handelen bij een ongeval 

 • Kinderen en  grensoverschrijdend gedrag 

In het pedagogisch beleid werken wij aan de vier pedagogische basisdoelen, een onderdeel hiervan is 

het ontwikkelen van waarden en normen. Binnen de Mallemolen gelden regels die we spelenderwijs 

aan de kinderen leren. Hierbij geven wij het goede voorbeeld. Belangrijk is dat wij de kinderen leren 

wat gepast is en wat niet, en hoe zij zich kunnen weren als er iets gebeurt wat hij niet wilt. Wij vinden 

het van groot belang dat we elkaar leren  respect  te hebben voor elkaar en een ieder in zijn waarde 

laten. 

 



 

 

 • Vierogen principe 

de mallemolen bestaat uit twee groepen, groep 1 bestaat uit  8 peuters en groep 2 uit 16 peuters, de 

medewerkers kunnen elkaars ruimte en groep  goed  zien, en in de gaten houden 

 

 • Meldcode kindermishandeling 

De mallemolen is in het bezit van de handleiding meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

In de meldcode stappenplan staat beschreven welke stappen er genomen moeten worden bij/ signalen  

van kindermishandeling. Één van de medewerkers van de Mallemolen heeft de training werken met de 

meldcode gevolgd 

Stap 1: In kaart brengen van signalen  

De beroepskrachtt:  

* observeert kinderen en ouders;  

* raadpleegt signalenlijst (bijlage 1 en 2);  

* bespreekt signalen met aandachtsfunctionaris;   

* deelt de zorg met ouders;   

* registreert.  

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen SHG, AMK of een deskundige op het gebied 

van letselduiding  

De aandachtsfunctionaris:   

* consulteert:  

* interne en externe collega’s;  

* het SHG, AMK of een deskundige op het gebied van letselduiding;  

* eventueel andere organisaties;  

* bespreekt uitkomsten consultaties met ouders;  

* registreert.  

Stap 3: Gesprek voeren met de ouder  

(en indien mogelijk met het kind)  

De aandachtsfunctionaris:   

* deelt de zorg met ouders;  

* bespreekt indien mogelijk met het kind;  

* registreert.  



Stap 4: Wegen aard en ernst van het huiselijk geweld of kindermishandeling en bij twijfel altijd 

raadplegen van SHG of AMK  

De aandachtsfunctionaris:   

* weegt het risico, de aard en ernst;   

* vraagt bij twijfel altijd SHG of AMK hierover een advies te geven;  

* registreert.  

Stap 5a: Hulp organiseren en effecten volgen   

De aandachtsfunctionaris:   

* bespreekt de zorgen met ouders;  

* organiseert hulp door ouders en kind door te verwijzen;  

* monitort of ouder en kind hulp krijgen;  

* volgt het kind;  

* registreert.  

Stap 5b: Melden en bespreken met ouders   

De aandachtsfunctionaris:   

* meldt het vermoeden bij het AMK;  

* sluit bij de melding aan bij feiten en gebeurtenis* overlegt met AMK over acties na de melding;  

* monitort of ouder en kind hulp krijgen;  

* volgt het kind;  

* registreer 

 

 

 • Veiligheid en privacy 

Ten aanzien van de persoonlijke gegevens van ouders en kinderen neemt de Mallemolen de privacy 

wet in acht.  Bij inschrijven van het kind vragen wij ouders toestemming voor het maken van fotos 

en/of video opnamen. Het zal gaan om foto’s van de kinderen in kringactiviteiten, van het zomer/kerst 

en pasenfeest en verjaardagen. We delen nooit persoonlijk materiaal met anderen zonder toestemming 

van ouders. 

 • Kinderen leren om te gaan met kleine risico’s 

Binnen de groep hanteren wij duidelijke regels en helpen de kinderen herinneren wanneer zij deze 

‘’overtreden’. Hierdoor zullen zij deze beter onthouden en creëren wij een veilige omgeving  

 • Binnen lopen we, niet rennen 

 • Niet gooien met speelgoed alleen met de bal 

 • Fietsen mag alleen in de hal en glijbaan ruimte 



 • Geen speelgoed meenemen de trap op 

 • Niet op banken of tafels gaan staan 

 • Niet een de deuren komen 

 • Na het handen wassen meteen de kraan dichtdraaien ivm natte vloer 

 • Niet op sokken lopen 

 • Geen elastiekjes om de pols binden  

 • Niet onder de tafel spelen 

 • Rekening houden met elkaar 

 

 

 

Gezondheidsbeleid 

 De Mallemolen: een gezonde omgeving 

Vanzelfsprekend wordt in en om de peuterspeelzaal niet gerookt. Daarnaast hanteren wij 

een aantal richtlijnen voor een zo gezond mogelijke omgeving. Zo worden de ruimtes dagelijks goed 

gelucht en ook ’s avonds geventileerd. In het grote lokaal is een mechanisch afzuigsysteem aanwezig.  

Er worden geen kaarsen gebrand of spuitbussen (bijv. luchtverfrissers) gebruikt tijdens de 

peuterspeelzaaluren. 

 

Richtlijnen voor gebruik en schoonhouden van de ruimte 

Naast ventileren wordt er goed schoongemaakt. Er is bewust gekozen voor een marmoleum vloer. 

Deze is gemakkelijk schoon te houden. In de leeshoek ligt een eenvoudig schoon te maken kleed. Er 

wordt geen schoolkrijt of schoolbord gebruikt om de hoeveelheid stof zoveel mogelijk te beperken.  

- Schoonmaken wordt samen gedaan met de andere huurder (Het Doedok). De leidsters ruimen zelf op 

en maken zelf schoon aan het einde van de ochtend; 

- Dagelijks wordt de ruimte ook door een schoonmaakbedrijf gereinigd; 

- Linnengoed en gebruikte reservekleding worden door ouders zelf gewassen. 

 

Richtlijnen voor persoonlijke hygiëne 

- Kinderen worden ondersteund bij het zindelijk worden, zodra daar thuis mee gestart 

is. Als dit heel laat is, maken de leidsters daar mogelijk een opmerking over; 

- Er is reservekleding aanwezig om kinderen bij ongelukjes een droge broek aan te 

kunnen trekken; Gebruikte reservekleding worden door ouders zelf gewassen. 



– Na het naar de wc gaan en bij hoesten en niezen (laatste twee gevallen indien dit nodig is door snot 

of slijm) wassen de kinderen hun handen volgens het handenwas protocol. 

– Spenen worden van huis uit meegebracht, worden niet uitgeleend aan andere kinderen en gaan aan 

het einde van de ochtend mee naar huis om daar gereinigd (uitgekookt) te worden. U 

 

 Richtlijnen voor het omgaan met zieke kinderen 

Als kinderen ziek zijn, mogen ze niet gebracht worden, de beoordeling hiervan ligt bij 

de ouders, maar koorts is voor ons een indicatie dat kinderen te ziek zijn om te 

komen; 

- Als ouders een ziek kind komen brengen mogen de juffen weigeren om het kind op te 

vangen. Beoordeling hiervan ligt bij de juffen. 

- Als kinderen ziek worden tijdens de ochtend, worden ouders gebeld, met het verzoek 

hun kind op te komen halen; 

- Kinderen die verkouden zijn worden verteld dat als ze hoesten het beste hun hand of arm voor de 

mond kunnen houden; kinderen wordt aangeleerd het hoofd af te wenden of te buigen wanneer ze 

niezen of hoesten 

- Zodra gemeld wordt dat een kind een besmettelijke ziekte heeft wordt dit gemeld aan 

de andere ouders, door een briefje op te hangen op het prikbord; 

- Dit betreft ziektes zoals waterpokken, hoofdluis en het Noro-virus 

- Er worden door de leidsters GEEN medicijnen of pijnstillers gegeven. Indien een kind toch een 

medicijn nodig heeft, dient de ouder dit zelf toe te dienen (ook al is dit tijdens het verblijf op PSZ De 

Mallemolen). Uitzondering voor chronisch (mild) zieke kinderen: leidsters kunnen een schriftelijke 

verklaring met ouders opstellen om dit eventueel te verstrekken 

- Indien er (billen)-crème wordt gebruikt komt deze uit een tube. De leidster die de crème aanbrengt 

wast na het aanbrengen haar handen volgens het handenwasprotocol. 

 

 • Het voorkomen van verspreiden ziektekiemen 

 

Handenwas protocol en richtlijnen handen wassen kinderen 

De Mallemolen hanteert een Handenwas protocol voor de leidsters, stagiaires, vrijwilligers en 

hulpouders.  

Ook de peuters wordt aangeleerd hun handen te wassen na bepaalde bezigheden (wc gebruik, verven, 

knutselen, buitenspelen etc) en voor het eten gaan 

 

 

 • Alergieen 



Bij  de intake verzoeken wij de ouder om te vermelden wanneer hun kind een allergie heeft, zodat wij 

weten hoe te handelen bij een allergische reactie. 

 

 • Gezond buitenmilieu 

De buiten speel plaats wordt goed schoon gehouden en gecheckt op afval of ander materiaal wat 

mogelijk een risico kan vormen voor de veiligheid/gezondheid van het kind. Dit materiaal zal dan 

meteen verwijderd worden. Ook het speelgoed en fietsen worden gecontroleerd of deze geen 

mankementen vertonen 

Ook de zandbak wordt gecheckt of er geen uitwerpselen of andere viezigheid in liggen  

 

Ook letten wij erop dat in de zomer als de kinderen na het eten naar buiten gaan, geen etensresten of 

zoetigheid op het gezicht of handjes zit. Dit trekt juist wespen en bijen aan, bij een steek wordt de 

angel verwijderd en leggen wij een coldpack op de gestoken plek, het kan zo zijn dat er een heftige 

allergische reactie ontstaat, in dat geval raadplegen wij een arts en lichten wij de ouders in  

 

 • Kinderen leren omgaan met gezondheidrisico’s 

ook wat dit betreft leren wij de kinderen om te gaan met de gezondheidsrisico’s zoals 

 • Tijdens het hoesten en niezen hand voor de mond 

 • Niet aan uitwerpselen komen 

 • Niet aan onderkant van schoenen in de mond 

 • Niet van de grond eten 

 

 

 

Dit beleid zal actueel blijven en steeds aangepast worden bij een verandering of constatering. Dit 

beleid zal nooit af zijn en ‘’levend blijven’. 

 

 

 

 

 

 

 


