Actieplan
Onderwerp
Datum 11 maart 2019
Grensoverschrijdend
gedrag

Datum 11 maart 2019
De tegels op het plein zijn
aan het verzakken. Dit
komt door de wortels van
de bomen en
waarschijnlijk de
onderliggende
rioleringsbuizen.
Datum 11 maart 2019
In groep 3 zijn de schuifjes
van de kinderstoel lam. Ze
sluiten niet meer goed.

Datum 16 april 2019
De boomstronken bankjes
op het buitenplein zitten
los, omdat ze vaak worden
verplaatst door
ongewenste mensen op
het plein.

Datum 16 april 2019
Brandwerende
binnendeuren gaan erg
traag dicht.

Risico of tekortkoming

Maatregel

Wanneer klaar?

Sommige ouders doen
niet leuk tegen de
leidsters, soms bijna
tegen het asociale aan.

Ouders hierop
aanspreken en/of
uitnodigen voor een
gesprek.

In de
nieuwsbrief van
29-03-2019 zijn
ouders er
algemeen op
aangesproken.

Kinderen vallen over de
tegels en bezeren
zichzelf.

Alle tegels eruit
halen, egaliseren en
opnieuw bestraten.

Streefdatum:
1 januari 2020

Een kind kan zelf de
schuifjes openen. Zit nog
wel vast met de tuigjes.

Zorg dat de kinderen
goed vastzitten met
de tuigjes en laat de
kinderen niet zelf aan
de schuifjes zitten.

Ze kunnen vallen op
bijvoorbeeld een voetje
van een kind.

Voordat je naar
buiten gaat
controleren of de
bankjes op de goede
plaats en stabiel
staan.

In deze
vergadering is
besloten om op
te volgen wat in
de maatregel
staat.

Een kind kan met zijn
vinger tussen de deur
komen.

Bij het dichtdoen van
de deur wachten tot
hij helemaal dicht is
en dan pas
doorlopen.

In deze
vergadering is
besloten om op
te volgen wat in
de maatregel
staat.

Schoonmaakschema
opstellen en elkaar er
op aanspreken.

Schoonmaaksch
ema voor ieder
duidelijk
ophangen.

Datum 23 mei 2019
Kind komt via vervuild
In de drukte van de dag
speelgoed/verkleedkleding wordt de schoonmaak
in contact met
vaak vergeten/
doorgeschoven.

Evaluatie
Januari 2020:
Het gedrag blijft
wel terugkomen.
Het wordt
nogmaals
opgenomen in de
nieuwsbrief.
Juni 2019:
Wortels weg
gehakt en tegels
recht gelegd.

Juni 2019:
Schuifjes zijn
nagekeken en
herstelt.

Januari 2020:
Het blijft onze
verantwoording
om vooraf het plein
goed te
controleren en
kinderen te
begeleiden. Er zijn
verder geen
incidenten
geweest.
Januari 2020:
Het wordt soms
weleens vergeten,
wanneer er geen
kinderen in de
buurt zijn. Er zijn
verder geen
incidenten
geweest.
Juni 2019:
Schoonmaak
schema opgesteld
en opgehangen.
Januari 2020:

ziektekiemen, verblijft in
stoffige ruimte.

Datum 23 mei 2019
Kind stoot zich tegen
meubilair, struikelt over
speelgoed of botsen tegen
elkaar.
Datum 23 mei 2019
Leidster struikelt over
speelgoed in de
slaapkamer.

Datum 23 mei 2019
Kind rent de weg op als
het wordt opgehaald of
moet oversteken tussen
geparkeerde auto’s.

Datum 23 mei 2019
Tijdens controle
brandweer blijkt icoon op
de meterkast te
ontbreken.
Datum 23 mei 2019
Zandbakzand

Kinderen bezeren zich.

Kinderen steeds
uitleggen: ‘Binnen
mogen we lopen,
anders kan je
uitglijden’.

Leidsters bezeren zich.

Nachtlampjes
aanschaffen en
gebruiken.
Slaapkamer niet als
opslag gebruiken.

Kind kan aangereden
worden.

Ouders wijzen op de
huisregels.

In geval van nood moet
voor de hulpdiensten
duidelijk zijn waar de
meterkast zich bevindt.

Icoon aanschaffen en
op de deur van de
meterkast plakken.

Kind komt via in zandbak
aanwezige ontlasting
(hond/kat) in contact met
ziektekiemen.

Zand vervangen en
net aanschaffen om
de zandbak af te
sluiten voor
honden/katten.
Gebruik hiervan en
controle van het zand
bespreken in
leidsteroverleg.

We moeten er af
en toe op
geattendeerd
worden het
schoonmaakrooste
r aan te blijven
houden.
Januari 2020:
Dit blijft altijd een
risico, maar er zijn
geen incidenten
geweest.
Juni 2019:
Slaapkamers
opgeruimd
Januari 2020:
Soms staat er
alsnog weleens
speelgoed/wippertj
e bij de deur, deze
steeds aan de
achterkant van de
ruimte plaatsen.
Januari 2020:
Betreffende
We kunnen niet
regel opnemen
meer doen dan
in de Confetti.
ouders erop
attenderen. Het is
op dat moment de
verantwoordelijkhe
id van de ouder.
Juni 2019:
Binnen 8 weken. Icoon hangt op de
meterkast
Afspraak
vastleggen
tijdens het
overleg.

Juni 2019:
Binnen 8 weken. Vuile zandbakzand
is uit de zandbak
gehaald en er is
een net over de
zandbak
gespannen.

Datum 23 mei 2019
Datum vastleggen voor de
jaarlijkse
ontruimingsoefening.

Datum 22 augustus 2019
‘Gaatje’ naast de zandbak
Datum 22 augustus 2019
Hitteplan

Datum 12 september 2019
Hygiëne (handen)

Datum inplannen met Jaargang 2019.
Bhv’ers na jaarlijkse
herhaling op
woensdag 29 mei
2019.
Doordat er een klein gat
naast de zandbak zit, valt
er weleens een kind.
De zomers worden steeds
warmer. Hoe gaan we
hier verantwoord mee
om in de kinderopvang?
Kind komt via
ongewassen/onzorgvuldig
gewassen handen van
groepsleiding en kinderen
in contact met
ziektekiemen.

Datum 12 september 2019
Hygiëne Verschoonkussen
reinigen

Kind komt via het
onzorgvuldig reinigen van
het verschoonkussen na
een verschoning in
aanraking met
ziektekiemen.

Datum 12 september 2019
Hygiëne beddengoed

Kind komt via mogelijk
vervuild beddengoed in
aanraking met
ziektekiemen, doordat
bedden niet kind
gebonden zijn en
beddengoed maar 1x per
week verschoond wordt.

2 oktober 2019
jaarlijkse
ontruimingsoefening gepland

Het gat wordt dicht
gelegd d.m.v. een
(halve) tegel.
Er komt een duidelijk
hitteplan.

Streefdatum:
1 juni 2020

Het hygiëne beleid
wordt direct
aangescherpt en
onder team, bestuur
en oudercommissie
verspreid. In het
eerst volgende
leidsters overleg van
2 oktober zal er nog
extra aandacht aan
dit item besteed
worden.
Het hygiëne beleid
wordt direct
aangescherpt en
onder team, bestuur
en oudercommissie
verspreid. In het
eerst volgende
leidster overleg van 2
oktober zal er nog
extra aandacht aan
dit item besteed
worden.
Om dit verder te
voorkomen zijn er
wijzigingen
doorgevoerd in het
hygiëne beleid m.b.t.
het hanteren van
vaste bedjes per kind
per dag en het
verschonen van
vervuild beddengoed.
Dit is terug te vinden
onder het kopje 12.5
de slaapruimte in het
hygiëne beleid.

2 oktober 2019

6 januari 2020:
Nu het eenmaal in
het systeem zit is
het goed werkbaar.
Handen drogen wel
snel uit.

2 oktober 2019

6 januari 2020:
Nu het eenmaal in
het systeem zit is
het goed werkbaar.
Soms onhandig dat
je moet omlopen
wanneer je aan de
‘overkant’ staat te
verschonen.

Dit wordt direct
verspreid onder
het team,
bestuur en
oudercommissie
. In het eerst
volgende
leidster overleg
van 2 oktober
zal er nog extra
aandacht aan
dit item besteed
worden.

6 januari 2020:
Het verschonen
van de bedden
werkt op deze
manier goed.
Bedjes worden
direct
gecontroleerd en
verschoond.
Kindjes die
meerdere dagen
achter elkaar
komen behouden
hun eigen bedje.

Streefdatum:
April 2020

Datum 12 september 2019
Handverzorging

Het dragen van
kunstnagels kan een
goede handhygiëne
belemmeren, waardoor
een kind mogelijk in
aanraking komt met
ziektekiemen.

Om dit risico zoveel
mogelijk te beperken
staat er in het
hygiëne beleid
beschreven, dat een
goede
handverzorging
gewenst is. Denk
hierbij aan korte en
schone (kunst)nagels,
geen afgebladderde
nagellak e.d.

Dit wordt direct
verspreid onder
het team,
bestuur en
oudercommissie
. In het eerst
volgende
leidster overleg
van 2 oktober
zal er nog extra
aandacht aan
dit item besteed
worden.

Datum 2 oktober 2019
Beleid en protocollen

Er staat heel veel op
papier in beleidsplannen
en protocollen, maar
deze mogen ook echt
door het personeel
uitgevoerd en nageleefd
worden.

Iedere
vergadering
(ongeveer 6
weken)

Datum 2 oktober 2019
Ontruimingsoefening

De drempel in groep 1 en
3 is erg hoog, waardoor
bij ontruiming de bedjes
moeilijk naar buiten
kunnen.

Datum 2 oktober 2019
Splinters

Er bestaat een kans dat
de zittingen van de
picknicktafels op het plein
bij de BSO splinters
afgeven.
Tijdens de
ontruimingsoefening is
gebleken dat bedjes
moeilijk uit de
slaapkamers gereden
kunnen worden door
speelgoed en wippertjes
die op de grond staan in
de slaapkamer. Ook staan

Iedere vergadering
wordt er een
beleidsplan/protocol
onder de aandacht
gebracht. Deze wordt
per mail verstuurd en
er wordt verwacht
dat deze wordt
gelezen. Door middel
van een casus gaan
we hierover in
‘discussie’.
Stoepje aanleggen bij
de deuren (schuin af
laten lopen), zodat
zowel een bedje als
de kinderen
makkelijker naar
buiten kunnen. De
kinderen mogen wij
ook altijd helpen bij
het afstapje.
De zittingen van deze
picknicktafels mogen
vervangen worden.

Er mogen geen
speelgoed,
wippertjes of andere
spullen op de grond
van de slaapkamers
liggen. Ook kan er
maar 1
schommelstoel naast
de deur van de

Per direct

Datum 2 oktober 2019
Obstakels
ontruimingsoefening

6 januari 2020:
Gelnagel/gel lak
zijn er bij alle
personeelsleden af.
Het voelt wel
oneerlijk dat er
binnen de GGD niet
1 lijn wordt
getrokken wat
betreft
kunstnagels. We
horen dat het bij
andere organisaties
wel is
goedgekeurd.
6 januari 2020:
Iedere vergadering
wordt er een
beleidsstuk/
protocol besproken
a.d.h.v. casuïstiek.
Dit wordt als nuttig
en leerzaam
ervaren.

Streefdatum:
Juni 2020

Streefdatum:
Juni 2020

Januari 2020:
De schommelstoel
is weggehaald en
er wordt op
toegezien dat er
geen obstakels,
zoals speelgoed en
wippertjes naast de

Datum 7 oktober 2019
Buitenspeelgoed reinigen

de schommels in groep 2
naast de slaapkamerdeur,
waardoor deze niet
helemaal open kan. Dit
belemmert ook de
doorgang naar buiten.
Buitenspeelgoed
minimaal 1x per jaar
schoonspuiten i.v.m.
bacteriën/schimmels.

slaapkamer staan.
Voor de 2e
schommelstoel mag
een andere plaats in
het lokaal gezocht
worden.
Buitenspeelgoed
wordt minimaal 1x
per jaar
schoongespoten (er
kan vervolgens ook
een activiteit van
worden gemaakt
door samen met de
kinderen een
‘autowasstraat’ te
maken.
Blokpodium wordt
vast gezet en het
podium wordt direct
weer geschilderd.

slaapkamerdeur
gezet worden.

Maart/April
2020

Datum 18 februari 2020
Blokpodium groep 2

Blokpodium groep 2 zit
los, er kan over
gestruikeld worden.

Datum 18 februari 2020
Splinters

Kinderen kunnen
splinters krijgen van de
banken en tafels BSO.
De heropening van de
kinderopvang moet in
goede banen geleidt
worden om de risico’s op
besmetting zo klein
mogelijk te houden.

We laten er iemand
naar kijken die het
kan verhelpen.
Er wordt een
protocol opgesteld
om de risico’s op
besmetting zo klein
mogelijk te houden.

Z.S.M.

Op het plein zijn
kerstbomen weggehaald,
waardoor er nu een
stoeptegel mist. Hier kan
iemand zijn voet/enkel
verzwikken.
Het poortje van het
buitenplein wordt
momenteel gebruikt als
in- en uitgang
peutergroep/BSO. Dit
hekje is niet altijd goed

Er wordt een nieuwe
stoeptegen gelegd.

Z.S.M.

Hekje goed
controleren. De
sleutel goed
doordraaien en pas
wanneer je een ‘klik’

Dagelijks
controleren

Datum 22 april 2020
Heropening kinderopvang
n.a.v. pandemie
(coronacrisis)

Datum 22 juni 2020
Verzwikking voet/enkel

Datum 22 juni 2020
Poortje plein

Februari 2020

Z.S.M.

9 maart 2020:
Blokpodium is
vastgezet en
opnieuw
geschilderd.

28 mei 2020:
Protocol
‘heropening
kinderopvang n.a.v.
coronacrisis’
geschreven en
rondgestuurd naar
personeel/ouders
en wordt na
goedkeuring
toegevoegd aan
het beleidsplan
‘veiligheid en
gezondheid’.

Datum 1 september 2020
Kinderstoelen

Datum 1 september 2020
Verwarde man

Datum 14 oktober 2020
Bedjes

dicht, waardoor kinderen
kunnen ontsnappen.
De ‘T-sluiting’ van de
kinderstoelen zitten vast,
waardoor je ze niet meer
open kan maken om ze
o.a. schoon te maken.
Ook sommige tuigjes zijn
kapot.
Er stond maandag 30-8
ineens een verwarde man
op het plein (over het hek
geklommen), nadat bleek
dat hij niet weg wilde
gaan de politie gebeld.
Deze deden uiteindelijk
niets. De man schrok wel
van het telefoontje en is
toen weggerend.
Matrasjes worden niet
altijd in het goede bed
terug gelegd, waardoor
een te klein matras in het
bedje wordt gelegd. Dit
heeft als risico dat een
kind onder/tussen het
matras terecht kan
komen.

Datum 26 november 2020
Sluiten van deuren

Deuren worden nadat
ouders weg zijn niet altijd
direct weer op slot
gedaan. Ook lopen
sommige ouders soms
alsnog het hele gebouw
rond.

Datum 26 november 2020
Bank groep 2

Kind valt van de bank in
groep 2, omdat ze hier
makkelijk opklimmen.

hoort is hij goed op
slot.
De ‘T-sluiting’ wordt
nagekeken en de
tuigjes worden
vervangen.

Z.S.M.

Direct 1-1-2 bellen en
aangeven dat het om
een dreigende
situatie op een
kinderdagverblijf gaat

N.V.T.

Iedereen mag er
goed op letten dat
het goede matras in
het juiste bed wordt
terug gelegd. Zet
hem om te luchten
rechtop in het bed
waar hij hoort, zo
kunnen ze ook niet
verwisselen.
Nadat een ouder weg
is, de deur direct
controleren.
Ouders erop
aanspreken wanneer
ze op een plek in het
gebouw zijn waar ze
niet horen te zijn.
Iedereen mag de
kinderen leren om op
de bank te zitten.
Wanneer ze er toch
op klimmen, direct
hierop aanspreken.

Altijd

Altijd

Altijd

