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INLEIDING
Bij de Kinderkoepel is er een kwaliteitssysteem met kwaliteitsdocumenten: beleidsplannen,
protocollen, processen en instructies bieden handvatten om ons werk volgens de
Kinderkoepel richtlijnen uit te voeren. Het digitale kwaliteitssysteem is via de IPad in te zien.
In het handboek Buitenschoolse opvang en Kinderdagverblijf is het beleidsplan
veiligheids-en gezondheid opgenomen. Dit document is het locatie specifieke deel van de
veiligheidsaanpak en een aanvulling op het algemene veiligheids- en gezondheidsbeleid van
de Kinderkoepel. Het beschrijft de ruimtes van locatie Waterwoezels 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 Waterwoezels zijn er twee basisgroepen op de BSO:
Zeesterren, kinderen in deze basisgroepen hebben de leeftijd van 4-8 jaar
Maanvissen, kinderen in deze basisgroep hebben de leeftijd van 8-12 jaar
Kinderen vanaf 6 jaar worden regelmatig in de basisgroep Maanvissen opgevangen, vanaf 7
jaar mogen kinderen in een aparte ruimte.
HET PAND
In het pand van IKC de zeester werken wij samen met de twee basisscholen, de Brandaris
en de Sterrenwacht. Eén van de voormalige aula’s is ten behoeve van peuterspeelzaalwerk
voor de Kinderkoepel verbouwd. Dit lokaal voldoet aan alle eisen van de kinderopvang. Voor
de BSO maken wij gebruik van de Melkweg, de huidige aula van de Sterrenwacht. Ook is er
een deellokaal verder op in de gang die wij gebruiken als technieklokaal. Ook het
peuterspeelzaallokaal wordt door de bso-kinderen gebruikt.
Het gebouw staat al langer, dat merk je o.a. door de radiatoren, kleuren van het pand en de
uitstekende vensterbanken buiten.
Wij huren het pand van de besturen van het onderwijs (Floreo en PRIMO), het onderhoud
doet ANCULUS. Alle beroepskrachten zijn verantwoordelijk voor het signaleren van gebreken
aan het pand, één van de beroepskrachten zorgt dat de melding naar de scholen gaan zodat
ANCULUS ingelicht kan worden.
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BINNENKOMST
De entree van Waterwoezels is detzelfde entree als voor de sportzaal. Voor deze entree is
een brede stoep zodat de kinderen veilig naar buiten kunnen.
De entree heeft een sluis die uitkomt in de gang van de sportzaal en overloopt in de gangen
van de scholen (klapdeuren naar scholen). De sluis in de entree is niet ingericht als
speelruimte voor de kinderen er zal dus geen speelmateriaal liggen dat door hen gebruikt
wordt.
In de gang bevinden zich kapstokken voor onze kinderen. Kapstokken hangen met de haken
naar binnen.
Aan de gang bevinden zich De Melkweg (aula) ons eigen POV lokaal, de eigen toiletten en
ingangen van de kleedkamers van de sportzaal. Tijdens de BSO uren mag er door de
bovenbouw kinderen op de gang gespeeld worden, wij leren onze kinderen om NIET te
rennen in de gangen. Beroepskrachten houden een oogje in het zeil.
Kinderen van de buitenschoolse opvang komen zelfstandig via de scholen naar de BSOruimte en worden daar ontvangen door de pedagogisch beroepskrachten of kinderen worden
gehaald door de beroepskrachten (ook via binnendeuren). De peuterspeelzaal kinderen
komen alleen begeleid door een volwassenen in de gang (hetzij door hun ouders hetzij door
een pedagogisch medewerker).
In totaal spelen er 16 peuters en zo’n 30 – 40 BSO-kinderen in de ruimtes, we kunnen de
besmetting van eventuele infectieziekten niet voorkomen. Als er een infectieziekte is
geconstateerd wordt op het lokaal een pamflet voor ouders opgehangen met de melding van
welke infectieziekte er heerst. In overleg met de locatie leidinggevende wordt één van de
beroepskrachten verantwoordelijk gemaakt om de contacten met de GGD te starten en te
onderhouden. Eventueel wordt contact opgenomen met de scholen om deze infectieziekte te
melden.
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GROEPSRUIMTES
Ons eigen lokaal is ingericht voor de peuters en de jongste BSO-kinderen. Het wordt
verdeeld in een aantal (thema) hoeken: eethoek waar kinderen ook kunnen knutselen;
puzzelen, lezen etc.; Verder is er poppenhoek / keukentje/ bouwhoek.
Er zijn lage kasten die vrij voor kinderen toegankelijk zijn, die kasten zijn zo ingedeeld dat de
kinderen de mogelijkheid hebben om zelf speelgoed te pakken. De kasten worden gebruikt
om deling in de groepsruimte aan te brengen wat uit pedagogisch oogpunt belangrijk is.
Kinderen wordt geleerd niet in de kast te klimmen.
In de Melkweg, het lokaal die wij gezamenlijk met school gebruiken, staat een hele wand
met kasten die voor ons beschikbaar is. De tafels en stoelen zijn door ons aangeschaft en
voldoen aan de eisen van de kinderopvang.
Het technieklokaal is gevuld met hoge kasten voor techniekmateriaal van ons en tafels en
stoelen van de school.
Speelgoed is soms vrij te pakken soms wordt het door beroepskrachten aangeboden (in
verband met noodzaak van toezicht bij het gebruik) en staat in kasten die niet voor kinderen
toegankelijk zijn. Deze kasten zijn niet met sleutels afgesloten maar we leren kinderen niet in
de kasten te komen (pedagogisch belangrijk).
Binnen het IKC wordt gestreefd naar gezellige opgeruimde ruimte. Dagelijks wordt op vaste
momenten samen met de kinderen opgeruimd. Het is niet de bedoeling dat er niet geleefd
mag worden. Het is niet te voorkomen dat er speelgoed op de grond ligt waarover
gestruikeld kan worden.
In het lokaal wordt de gezelligheid gecreëerd met werkjes van de kinderen. Dit zijn lichte
werkjes vaak van papier en leveren dus geen gevaar als ze op de grond vallen. Bij de
Kinderkoepel is ervoor gekozen wel werkjes op te hangen om geen steriele lokalen te
krijgen. In het beleid is er immers voor gekozen een verlengstuk van thuis te zijn en een
veilige sfeer te creëren. Verder is het ophangen van werkstukjes van belang voor de
eigenwaarde van de kinderen. Werkjes worden opgehangen met verantwoorde materialen.
Aangrenzend aan het lokaal is het buitenplein en de bibliotheek, beide ruimtes zijn voor PSZ
zonder begeleiding niet toegankelijk. Met de BSO kinderen worden daar afspraken over
gemaakt, we vragen de kinderraad daarover mee te denken.
Tijdens schoolvakantie is de peuterspeelzaal gesloten en vangen wij de BSO kinderen op
locatie de Brasem op. De Kinderen van de BSO zijn aanwezig voor en na de schooltijden op
alle dagen van de week.. De kinderen van de PSZ zijn dagelijks op schooltijden aanwezig.
Voor alle ruimtes die wij samen gebruiken met het onderwijs geldt dat dit soms wat lastig is
omdat de normen van onderwijs niet altijd dezelfde zijn dan die voor kinderopvang.
Beroepskrachten zijn alert op risico’s die dat met zich meebrengt en gaan zelf in discussie
met onderwijs om knelpunten op te lossen.
Materialen als tafels, stoelen en groot speelmateriaal, die door de Kinderkoepel zijn gekocht,
zijn volgens de laatste normen aangeschaft.
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KEUKENS
Er is een keukenblok in het eigen lokaal. In deze keuken staan enkele elektrische apparaten;
deze staan zo ver mogelijk achter op het aanrecht geschoven en de snoeren zijn niet binnen
bereik van kinderen. Kinderen mogen in de keuken meehelpen met het bereiden van zowel
koude als warme maaltijd onderdelen. Kinderen zijn nooit zonder begeleiding in het lokaal
dus in de keuken aanwezig.
De keukenkasten zijn zo ingedeeld zodat kinderen in principe niet bij schoonmaakmiddelen,
scherpe messen o.i.d. kunnen komen. De keuken wordt gedurende de opvang tijd
opgeruimd zodat kinderen niet snel spullen van het aanrecht kunnen trekken. Er is een
plastic servies zodat de kans op scherven nihil is.
Er wordt de peuters geleerd dat ze niet in de vuilnisbak mogen “rommelen” omdat het vies
is.
In de Melkweg maken wij gebruik van de keuken van de Sterrenwacht, hier kunnen wij
kookactiviteiten doen. Er is een elektrische kookplaat en een lage oven, beroepskrachten zijn
extra alert op risico’s.
HET SANITAIR
Het sanitair van de kinderen is gelegen in de gang tegenover het lokaal. Er is een speciale
ruimte met een peuter wc en een commode. De peuters gaan onder begeleiding naar de wc.
Voor de BSO kinderen zijn er twee sanitaire ruimtes. Elke sanitaire ruimte heeft een toilet
gedeelte waar ook wastafels zijn. Per sanitaire ruimte zijn er 2 kindertoiletten. Bij de
wastafels is koud water.
Tussen de wastafels en de WC is een extra tussendeur. De BSO kinderen kunnen deze deur
zelf open maken om naar het toilet te gaan.
Beroepskrachten leren de kinderen de hygiënische normen (handen wassen). Voor de
hygiëne zijn er zeeppompjes aanwezig waartoe de kinderen vrij toegang hebben.
Bij ongelukjes worden kinderen verschoond, er is reserve kleding aanwezig.
De huishoudelijk medewerkster maakt de wc’s dagelijks schoon, tussendoor doen de
beroepskrachten het nogmaals. We gebruiken stoffen handdoeken die dagelijks gewassen
worden, bij uitbraak van infectieziekten gebruiken we papieren wegwerp handdoeken.
Het sanitair voor volwassen is in de gang, naast de kinderwc’s.
DE BUITENSPEELRUIMTE
Het speelplein voor de peuters grenst aan het lokaal. Het is volledig omsloten door een hek
dat in geval van calamiteiten open gemaakt kan worden.
Er is een zandbak en een berging met speelmateriaal. Speelmateriaal wordt buiten gezet
afgestemd op de behoefte van de kinderen. In geval van spel met water moeten kinderen te
allen tijde schoenen aan houden (ook al worden deze nat).
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De BSO kinderen maken ook gebruik van dit plein. Zij maken echter ook gebruik van het
plein van de Sterrenwacht, dit is een groot speelterrein waarin plaats is voor vele activiteiten.
Het beleid voor BSO kinderen is dat zij van het plein af kunnen als zij daar genoeg
verantwoording voor hebben. Dit wordt samen met de ouders besproken, besloten en
vastgelegd middels een toestemmingsformulier.
We zorgen er altijd voor dat we zwerfvuil weghalen en de speeltoestellen controleren,
voordat de kinderen naar buiten toe gaan. Een plein is de stek om te ravotten en te rennen,
de ongelukjes die daarbij gebeuren vinden wij een verantwoord risico.
We kunnen gebruik maken van de natuurspeeltuin die de partners van het IKC samen met
stichting Ravottuh en de gemeente hebben ontworpen. Peuters spelen dan ALTIJD onder
begeleiding, BSO kinderen met toestemming van hun ouders kunnen zelfstandig spelen. Het
leuke van dit concept is dat peuters en kleuters elkaar kunnen ontmoeten, beroepskrachten
zijn alert op de risico’s die dat met zich meebrengt.
DE OMGEVING VAN DE LOCATIE
Bij het verlaten van het pand komen de kinderen meteen op een stoep waarlangs
parkeergelegenheid is.
Als we de kinderen naar school brengen van school halen, kan dat te voet of met de auto
zijn. We leren hierbij de kinderen de regels in het verkeer.
Er staat een groot en hoog hek rond het speelplein van de Sterrenwacht maar de poort van
dit hek staat altijd open. We leren kinderen niet spelend de straat op te rennen. Op dit plein
spelen alleen de grotere kinderen zelfstandig, de jongste altijd onder toezicht.
BRANDVEILIGHEID
Er is dagelijks een BHV-er in het pand aanwezig. BHV-ers van locatie Waterwoezels zijn:
Patricia Hoogerwerf, Iris van Straaten, Marita van Bodegom, Jolanda v Reijn.
Er is een ontruimingsplan.

Ongevallen 2019 en ondernomen acties
Nog aan te vullen
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