Bijlage 2: Groepsregels en werkafspraken
Om de risico’s te beperken zijn er werkafspraken vastgelegd die gelden voor de pedagogisch werkers,
maar ook voor de kinderen. Als pedagogisch werker werkt volgens de afspraken, maar het is ook van
groot belang dat de groepsafspraken goed onder de aandacht wordt gebracht bij de kinderen want
alleen in samenwerking met de kinderen behoud je het risico dermate beperkt.
De volgende afspraken en groepsregels zijn vastgelegd tussen kinderen en pedagogisch werkers op al
onze locaties:

Afspraken veiligheid
Fysieke veiligheid
Leidsters
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

De pedagogisch werker draagt geen kleding, sierraden die het kind fysiek schade kan
aanbrengen.
Kapot speelgoed dat een risico vormt waarbij kinderen zich kunnen bezeren of kleine
onderdelen kunnen inslikken, worden verwijderd of gerepareerd.
De pedagogisch werkers leren de kinderen op een goede manier omgaan met aanwezig
materiaal en speelgoed om letsel te voorkomen.
Ieder kwartaal worden de veiligheidsstrips voor de deuren gecontroleerd op beschadiging en
werking. Binnen – en buitenkant worden gecontroleerd en vervangen wanneer nodig.
De pedagogisch werker zorgt voor voldoende vrije ruimte waar de kinderen kunnen fietsen
om ongelukken/botsingen te voorkomen.
De pedagogisch werkers blijven de muren/wanden controleren op oneffenheden waar
kinderen zich aan kunnen bezeren. Dit gebeurd elke twee maanden, net alvorens het
teamoverleg wordt een grondige inspectie gedaan langs alle muren van alle vier groepen.
Er blijft altijd een pedagogisch werker of stagiaire op de BSO groep om te voorkomen dat de
kinderen niet op krukken of kasten klimmen
Kookplaatjes mogen alleen gebruikt worden zonder 0-4 jarige kinderen in de buurt en dienen
op de hoge aanrecht te worden gebruikt en blijft er continu een volwassene bij.
Op warme dagen smeren de leidsters de kinderen in met factor 50 om 10:30 uur, 13:00 uur
en 15:00 uur. Vast ritme qua smeertijden om te voorkomen dat dit vergeten wordt.
De leidster maakt altijd bij zonnige weersomstandigheden gebruik van de aanwezige
schaduwdoeken en parasols om te voorkomen dat de kinderen zich kunnen verbranden.
Wanneer de leidster een zwembadje buiten zet, blijft de leidster hier continu bij en loopt hier
niet bij weg. Daarnaast mag er niet meer dan 10 cm lauw water gegoten worden.
De Dettoilspray behorende bij de verschoningstafel dient continu te blijven staan op de 2
meter hoge plank. Overige schoonmaakmiddelen uit de berging kast dient daar weer steeds
gelijk op de hoge plank terug gezet te worden. Dit mag zich niet bevinden in de groepsruimte
of in ruimten waar kinderen toegang hebben.

•

•

•

•
•
•

De leidster mag alleen met max. 4 BSO kinderen (moeten allen en B zwemdiploma hebben),
naar het zwembad toe. De leidster zwemt zelf mee en houdt de kinderen nauwlettend in de
gaten.
Bij het bakken zet alleen de leidster het rooster met de baksels in de oven. De kinderen
komen niet aan het oventje. Tevens staat het oventje op een plek waar de kinderen
nagenoeg niet bij kunnen.
Op de voorschool worden i.v.m. de bezetting van max. 8 peuters en om toch overzicht te
houden GEEN gebruik gemaakt van zwembadjes. Met warme dagen doen zij waterspelletjes,
bedenken een alternatief.
De leidster mogen in geen enkele groepen knikkers of stuiterballen neerzetten. Wegens
stikkingsgevaar zijn deze verboden binnen kindercentrum Dribbel
Bij het eten van duiven, snijdt de leidster de druiven 4x door in de lengte voordat ze de
kinderen worden gegeven. Dit, i.v.m. stikkingsgevaar (tip van onze kinder EHBO trainer).
De pedagogisch werkers met rijbewijs halen alleen de BSO kinderen met de BSO auto van
school. De stagiaires van 18 jaar en ouder mogen kinderen van de twee plaatselijke scholen
halen, omdat er niet een grote straat hoeft worden overgegaan. Voorwaarde is wel dat de
stagiair heel goed ingewerkt wordt wat de veiligheidsregels zijn door heel vaak mee te laten
lopen, daarnaast moet de begeleidster aangeven of de stagiair dit toevertrouwd is.

Kinderen
•
•
•
•
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•
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Peuters + mogen alleen met fijn (voor baby’s mogelijk gevaarlijk) speelgoed spelen in de
BSO’s en voorschool ruimten. Dit, om stikkingsgevaar te voorkomen.
Kinderen mogen niet klimmen op meubilair dat op hoogte is om vallen op hoogte te
voorkomen.
Kinderen mogen niet rennen in de KDV, Voorschool en BSO Okidoki ruimte om botsen te
voorkomen.
Kinderen van BSO Sport en spel mogen niet op de hoge houten rek-kimladders klimmen om
vallen op hoogte te voorkomen.
Baby’s spelen niet waar wordt gefietst, om het risico van omverrijden te voorkomen.
Bij BSO Okidoki wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het spelen op de naastgelegen
speeltuin, dit om botsingen te voorkomen.
Bij BSO Sport en spel worden bakken met materiaal en speelgoed alleen laag de kast in gezet,
dit, om te voorkomen dat de kinderen bakken op hun kunnen krijgen en letsel te voorkomen.
Ouders dienen hun kinderen alvorens brengen (met warme dagen), ingesmeerd met
zonnebrandcrème te brengen.
Alleen mogen kinderen mee naar het zwembad wanneer ze zwemdiploma A en B beiden
bezitten.
Kinderen vanaf 2,5 jaar mogen met kralen, maar alleen aan tafel met de leidster erbij zodat
zij toeziet dat de kinderen de kralen niet in de mond stoppen.

Sociale veiligheid
Leidsters
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De pedagogisch werkers houden de kinderen nauwlettend in de gaten of de kinderen
opvallend gedrag vertonen. Bij het maken van zorgen, volgt de pedagogisch werker het
protocol: Meldcode
De pedagogisch werkers leren de kinderen waarden en normen m.b.t. veiligheid en
gezondheid bijbrengen, dit om te voorkomen dat een kind zich als voorbeeld buitengesloten
voelt.
De leidster houdt de kinderen nauwlettend in de gaten om te voorkomen dat een kind
grensoverschrijdend gedrag vertoont.
De leidster geeft een kind goed advies, wat zij geleerd heeft tijdens de cursus
‘Grensoverschrijdend gedrag’, wanneer een kind iets vraagt over dit onderwerp.
Bij starten van elke groep, worden bepaalde gedragregels wekelijks herhaald doorgenomen
met de kinderen, dit geld voor alle groepen, al dan met een aangepast niveau hoe het
gebracht wordt door de pedagogisch werker.
De pedagogisch werker leert de kinderen dat het belangrijk is om direct aan te geven als zij
een bepaald gedrag ervaren dat zij niet wenselijk vinden.
Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van
kindermishandeling.
De pedagogisch werker is in de KDV groep, bij alleen werken verplicht de babyfoon aan te
zetten zodat de achterbuurvrouw ten allen tijde mee kan luisteren naar de geluiden op de
groep, dit om het vier-ogenprincipe na te streven.
Alle pedagogische werkers werkzaam bij Kinderopvang Dribbel zijn in het bezit van een geldig
EHBO certificaat en herhalen dit ieder jaar, dit zodat zij kunnen handelen bij
calamiteiten/ongevallen wanneer zich een situatie voordoet.
De leidster werkt nooit alleen. Er is altijd een 2e volwassene in de buurt die onaangekondigd
mee kan kijken of luisteren. In het kinderdagverblijf maken wij gebruik van ‘het mee kunnen
luisteren’ middels de ontvanger van de babyfoon. Dit doet de achterbuurvrouw.
De leidsters zien erop toe dat een collega geen grensoverschrijdend gedrag vertoont.
Wanneer dit wel gebeurd, wordt meteen ingegrepen en medegedeeld aan de
leidinggevende.
Tijdens de weeknabespreking die wekelijks is, staat altijd het onderwerp: ‘contact’ op de
agenda. Dit, zodat alle positieve en negatieve contactmomenten die die week hebben
plaatsgevonden besproken gaan worden. Deze kunnen te maken hebben van contact met
kinderen, ouders of collega’s.

Kinderen
•

Kinderen mogen niet schreeuwen of scheldwoorden gebruiken. Kinderen hebben respect
voor elkaar, dat de pedagogisch werker bij de kinderen leert.

Afspraken Gezondheid
Leidsters

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Handen worden gewassen na: toiletbezoek, dat je kinderen verschoond hebt, of andere
handelingen hebt gedaan met de handen waarbij de handen niet meer hygiënisch schoon
kunnen zijn.
Handen worden gewassen alvorens: eten bereiden, baby de fles geven, voor dat er gegeten
wordt.
De pedagogisch werker besteed aandacht aan persoonlijke hygiëne en houdt de nagels kort
en schoon, draagt schone kleding, draagt het haar in een knot of staart.
Speelgoed wordt volgens het in de groepsmap aanwezige schoonmaakschema grondig
schoongehouden om besmetting met ziektekiemen bij kinderen te voorkomen.
Verschoningstafel en kussen reinigen met de Dettol spray na in gebruik te hebben genomen.
Handdoeken en toiletten worden 2x daags verschoond om overbrengen van ziektekiemen te
voorkomen.
De pedagogisch werker leert de kinderen niet te mogen spelen met de luieremmer, dit om te
voorkomen dat er besmetting met bacteriën veroorzaakt wordt.
Bij het openen van beperkt houdbare voedingswaren, worden de verpakkingen bedekt met
huishoud – of zilverfolie en met een sticker met datum gecodeerd door de pedagogisch
werker.
De pedagogisch werker controleert iedere dag bij het fruit maken, of de temperatuur in de
koeling goed op peil is, dus om te voorkomen dat het kind bedorven voedsel eet en dus ziek
wordt door besmetting van ziektekiemen.
De kinderen en pedagogisch maken hun neus schoon met een nieuwe tissue en gooit deze
gelijk weg in de prullenbak. De handen worden dan gewassen.
De pedagogisch werkers controleren de kinderen hun kleding en huid na een bosrijke uitstap
te hebben gemaakt en vertelt tevens de ouders bij het ophalen, dat hun kind in een bosrijke
omgeving is geweest en vertelt daarbij dat het van groot belang is dat de ouder thuis hun
kind ook nog even controleert op het hebben van mogelijk teken.
Wanneer een kind koorts heeft en dit hoger betreft dan 38.2, moet het kind worden
opgehaald door de ouder, verzorger i.v.m. verhoogde kans op koortsstuipen.
Een kind met waterpokken mag alleen naar de opvang komen wanneer de blaasjes zijn
ingedroogd. Dit om besmetting te voorkomen.
Leidsters dienen ouders te informeren dat ze verplicht melding zijn te maken bij ons,
wanneer hun kind een infectie ziekte (besmettelijke ziekte of virus) heeft, zodat wij dit
kenbaar kunnen maken aan de ouders.

Kinderen
•
•
•

Kinderen wassen hun handen na toiletbezoek en ook na aankomt bij de BSO
Kinderen snuiten hun neus met een schone tissue en gooit deze gelijk in de prullenbak
Kinderen doen hun hand of onderarm voor hun mond wanneer zij moeten hoesten.

•

•

Bij de zesde ziekte mag het kind pas weer naar de opvang komen wanneer de koorts
beduidend is gezakt (beneden de 38.2 blijft) en indien het kind zich ondanks verhoging zich
goed voelt.
Kinderen met krentenbaard dienen thuis te blijven en mogen pas weer naar de opvang toe
wanneer zij minimaal 48 uur antibiotica toegediend hebben gekregen en de blaasjes zijn
ingedroogd.

