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Inleiding
Bij de Kinderkoepel hanteren we een kwaliteitssysteem met kwaliteitsdocumenten:
beleidsplannen, protocollen, procedures en werkinstructies bieden handvatten om ons werk
volgens de Kinderkoepel richtlijnen uit te voeren. Het digitale kwaliteitssysteem is voor alle
medewerkers via de iPad in te zien.
In het handboek Kinderopvang is het beleidsplan veiligheids-en gezondheid opgenomen.
Aansluitend daarop is dit document het locatie specifieke deel van de veiligheidsaanpak en
een aanvulling op het algemene veiligheids- en gezondheidsbeleid van de Kinderkoepel. Het
beschrijft de ruimtes van dependance Woelwater bij de Hendrik-Boogaard school met de
mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
Alle veiligheidsrisico’s in de ruimtes op de locatie worden jaarlijks door de beroepskrachten
die daar dagelijks werken, geïnventariseerd. Met deze opbouw van ons veiligheidsbeleid
houden we ons kindercentrum veilig.
Op locatie Woelwater dependance wordt de bovenbouw groep van de BSO kinderen
opgevangen. Dat gebeurt in drie basisruimtes; de aula onderverdeeld in zithoek,
computerhoek, activiteiten tafels inclusief keuken, speelzaal en het atelier op de eerste
verdieping.
Deze ruimten worden door BSO bovenbouw groep in de schoolweken na schooltijden
gebruikt en in de vakantie weken is deze groep gedurende de gehele dag.
Het pand
Het pand van Woelwater dependance is een schoolgebouw waar de groepsruimte van de
BSO in april 2019 is aangepast. Het is een relatief jong pand en voldoet goed aan de eisen
om gezonde en veilige kinderopvang te bieden. De radiatoren zijn niet voorzien van
omkasting, dit is een risico wat voor oudere kinderen geen gevaar oplevert, zij kunnen heel
goed inschatten wat warm is.
Er is een risico inventarisatie uitgevoerd en de aandachtspunten staan vermeld in het actie
plan (zie bijlage)
Het pand wordt gehuurd van de gemeente Hellevoetsluis . Daardoor wordt het onderhoud
aan het pand via de gemeente georganiseerd. Alle beroepskrachten zijn verantwoordelijk
voor het signaleren van gebreken aan het pand. Eén van hen maakt de (digitale) melding
naar de gemeente. Is er een melding gemaakt, dan hangt deze op het magneetbord in het
kantoor, zodat alle personeelsleden op de hoogte zijn. Kleine onvolkomenheden die binnen
de verantwoordelijkheid van de huurder vallen, worden door de medewerkers gemeld aan de
unitmanager. Deze zorgt bij zulke zaken zelf voor de oplossing.
Binnenkomst
Er zijn drie ingangen in het pand. De hoofdingang is voor de bovenbouw van de BSO in
gebruik. Links van de hoofdingang is de ingang voor de peutergroep en de onderbouw
groepen van school. De bovenbouwgroepen van school maken gebruik van de ingang rechts
naast de hoofdingang. Bij de hoofdingang is een klein kantoortje van de conciërge en na de
klapdeuren een grote aula/groepsruimte bovenbouw BSO. Grenzend aan de aula zijn aan
beide zijde klapdeuren die de doorgang maken naar de linker- en rechtervleugel van de
school. Via deze klapdeuren
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is er toegang tot een hal waar de klaslokalen en de boven verdieping en het Atelier van de
bovenbouw groep van de BSO. De speelzaal en de personeelskamer grenzen aan de aula.
De entree van de hoofdingang heeft een sluis aan de voorkant. Deze geeft toegang tot de
aula/groepsruimte van de bovenbouw van de BSO en rest van het school gebouw.
De hal en bovenbouw BSO groepsruimte
Bij Woelwater dependance zijn er meerdere bergruimtes die verbonden zijn met de
groepsruimte. In de berging staat voorraad van voeding/verzorgingsproducten en materialen
voor activiteiten en een kopieer kamer alle ruimte zijn voorzien van zware deuren die
nauwelijks door kinderen te openen.
In totaal zijn er maximaal 60 BSO kinderen in het pand. Daarnaast tijdens schooltijden ook
16 peuters en circa 300 schoolkinderen. We kunnen besmetting met eventuele
infectieziekten daarom niet voorkomen. Als er een infectieziekte is geconstateerd wordt op
beide ingangen een pamflet voor ouders gehangen met de melding van welke infectieziekte
er heerst. Afhankelijk van de soort ziekte wordt het geldende protocol uitgevoerd. Door de
unitmanager wordt één van de beroepskrachten verantwoordelijk gemaakt om voor die
ziekte-uitbraak de contacten met de GGD te starten en te onderhouden. Er wordt gebruik
gemaakt van de kiddi app voor informatie betreft infectieziekten.
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Basisruimte
De basisruimte is zo ingericht dat de kinderen uitgedaagd worden om te ontwikkelen.
Vanwege het horizontaal werken zijn de ruimte divers ingericht, er is een zithoek, treinzitjes
voor spelletjes, ipad en laptopgebruik, knutseltafels en een droomboom.
De verrijdbare materialenkasten staan omgedraaid in de aula die tijdens BSO tijd vrij
toegankelijk zijn voor de kinderen. In de groepsruimte zijn alle stopcontacten voorzien van
beveiliging. Er zijn geen vingersafes geplaatst bij de deuren omdat wij het gebruik van
deuren een verantwoord risico vinden voor oudere kinderen.
Het meubilair voldoet aan de normen van kinderopvang en zijn aangeschaft bij een in
kinderopvang gespecialiseerd bedrijf. Zo ook het aanwezige speelmateriaal. Speelgoed wordt
via vaste afspraken regelmatig schoongemaakt.
In de basisruimte staat een waterkoeler die door de school wordt onderhouden.
Keuken en pantry
De centrale keuken heeft een vaatwasser. De centrale keuken ligt aan de aula en de
personeelskamer. Hier maken alleen de medewerkers van de BSO groep gebruik van.
De keukenkasten en laden zijn niet beveiligd met kindersloten de messen staan in één van
de bovenkasten. Kinderen kunnen niet bij schoonmaakmiddelen, scherpe messen, plastic
zakken komen. De keuken wordt gedurende de gehele dag opgeruimd zodat kinderen niet
snel spullen van het aanrecht kunnen trekken.
Er wordt gewerkt met plastic servies zodat kans op scherven nihil is.
Er worden kleine kookactiviteiten georganiseerd tijdens de BSO tijden door de kinderen, er is
altijd een medewerker aanwezig bij de kookactiviteit.
Sanitair
Het sanitair van de kinderen is rechts van de basis ruimte, beroepskrachten leren de
kinderen de hygiënische normen en spreken hen regelmatig aan dat zij de handen moeten
wassen na toilet bezoek en voor de maaltijd.
De huishoudelijk medewerker maakt de wc’s dagelijks schoon, tussendoor doen de
beroepskrachten het nogmaals. Handdoek cassettes worden dagelijks gewisseld.
De buitenspeelruimten
Het speelplein van de bovenbouw kinderen is aangrenzend aan centrale hal.
Van alle speeltoestellen die aanwezig zijn op het plein is een certificaat en logboek aanwezig
bij de Hendrik-Boogaard school. Er wordt bij ongevallen een ongevallen- formulier ingevuld.
De firma Speeltopveilig inspecteert, als externe deskundige partner, jaarlijks onze
speeltoestellen en buitenruimte. De bovenbouw kinderen mogen met toestemming van de
ouders ook in de buurt buiten het hek spelen.
Ieder kwartaal worden onze speeltoestellen door onszelf nagelopen en gecontroleerd.
Er zijn drie vaste speeltoestellen en een zandbak op de speel pleinen. De gemeente is
hiervan de eigenaar. Speelmateriaal wordt buiten gezet, afgestemd op de behoefte van de
kinderen. In geval van spel met water is er altijd begeleiding bij het spel.
Als er bij een inspectie door Speeltopveilig of onze eigen controle gebreken worden
geconstateerd, dan wordt door de unitmanager actie genomen om die te herstellen of om
materialen te vervangen. Onderhoud van het plein wordt door de gemeente georganiseerd.
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De omgeving
De stoep waar de kinderen komen bij het verlaten van het pand grenst aan beide zijde aan
het speelplein. De stoep grenst aan parkeerplaatsen en een weg waar auto’s rijden. Er staat
een hek aan beide zijden van het plein zodat de kinderen niet gelijk de weg op kunnen
rennen.
EXTRA RUIMTE: SPEELRUIMTE
De speelzaal is gelegen aan de aula en wordt aan de ene zijde gescheiden door een
schuifwand en een deur. Er is een voorraadhok waarin spelmateriaal staat.
Het speellokaal kan dagelijks worden gebruikt.
Na 15:00 uur en op hele dagen in de vakantieweken maken de kinderen van de BSO gebruik
van dit lokaal. De vaste gymtoestellen worden alleen gebruikt bij aanwezigheid van iemand
met een bevoegdheid hiervoor.
EXTRA RUIMTE: ATELIER
Het Atelier bevindt zich op de eerste verdieping vanuit de aula is er een trap naar boven die
is glad maar omdat kinderen altijd hun schoenen aan hebben bij de BSO zien we dit als een
aanvaardbaar risico de trap is voorzien trapleuning en het trapgat is voorzien van een reling.
Voor het atelier zijn extra veiligheidsafspraken gemaakt vanwege het gebruik van
gereedschap ,deze veiligheidsregels hangen op in het atelier en worden besproken door de
pedagogische beroepskracht met alle nieuwe kinderen besproken.
Er is altijd een pedagogische beroepskracht aanwezig als er kinderen met gereedschap
werken in deze ruimte.
Brandveiligheid
De brandweer voert geregeld een controle uit of het gebouw nog brandveilig is. De
brandmeldinstallatie hangt bij de hoofdingang. Er is dagelijks minimaal één BHV-er in het
pand aanwezig. De BHV-ers van locatie Woelwater dependance combineren met een aantal
leerkrachten de verantwoording voor de BHV taken van het gehele pand. Alle medewerkers
weten wat er van hen verwacht wordt tijdens een calamiteit. Ze handelen vanuit het
calamiteiten plan.
Er is een gezamenlijk ontruimingsplan voor beide gebruikers. De dagelijkse BHV’ers staan
hierin omschreven.
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