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Kleine risico’s
Regels op madelief die kinderen leren omgaan met kleine risico’s, onderverdeeld naar groep.

Op de babygroep
-

Kinderen aanleren bij hoesten hand voor de mond;
Kinderen worden gecorrigeerd als ze elkaar verwonden bv door bijten.

Op de dreumes-peutergroep
-

Kinderen aanleren bij hoesten hand voor de mond of beter in elleboog;
Kinderen worden gecorrigeerd als ze elkaar verwonden, bijvoorbeeld door bijten;
Kinderen aanleren om op juiste wijze de handen te wassen;
Kinderen met een wondje waarschuwen de pedagogisch medewerker;
Kinderen aanleren geen speelgoed mee naar het toilet te nemen;
Kinderen aanleren hoe het toilet op hygiënische wijze te gebruiken;
Kinderen aanleren alleen eigen drinkbeker en speen te gebruiken;
Kinderen aanleren om dingen in de prullenbak te gooien en niets eruit;
Kinderen het trapje bij de commode veilig leren gebruiken;
Kinderen aanleren speelgoed niet in de mond te nemen;
Kinderen aanleren niet te luid te schreeuwen;
Kinderen aanleren aan te geven wanneer ze snot of een poepbroek hebben.

Op de verticale groep
-

Kinderen aanleren bij hoesten hand voor de mond of beter in elleboog;
Kinderen worden gecorrigeerd als ze elkaar verwonden bv door bijten;
Kinderen aanleren om op juiste wijze de handen te wassen;
Kinderen met een wondje waarschuwen de pedagogisch medewerker;
Kinderen aanleren geen speelgoed mee naar het toilet te nemen;
Kinderen aanleren hoe het toilet op hygiënische wijze te gebruiken;
Kinderen aanleren alleen eigen drinkbeker en speen te gebruiken;
Kinderen aanleren om dingen in de prullenbak te gooien en niets eruit;
Kinderen het trapje bij de commode veilig leren gebruiken;
Kinderen aanleren speelgoed niet in de mond te nemen;
Kinderen aanleren niet te luid te schreeuwen;
Kinderen aanleren aan te geven wanneer ze snot of een poepbroek hebben.

Gezondheidsregels
Gezondheidsregels voor de pedagogisch medewerkers van madelief, waar mogelijk, onderverdeeld
naar ruimte op het kinderdagverblijf.

Algemeen
-

-

-

Pedagogisch medewerkers houden zich aan de handenwasinstructies bij de kranen;
Zieke pedagogisch medewerkers blijven thuis;
Verkouden pedagogisch medewerkers niezen en hoesten in elleboog of in hand en wassen
die daarna;
Open wondjes of blaasjes van pedagogisch medewerkers of kinderen worden afgeplakt;
Zalf of creme wordt met een schone houten spatel aangebracht, 1 portie per spatel, daarna
een nieuwe spatel;
Na elk gebruik het vochtig of droog papier weggooien;
Na elk gebruik slabber of washand in de wasmand gooien;
Pedagogisch medewerkers houden toezicht op kinderen tijdens en na het toiletbezoek en
zien erop toe dat kinderen geen speelgoed meenemen naar de w.c. en na het toiletbezek
hun handen wassenen;
Gebruikte luiers direct weggooien in de daarvoor bestemde afvalbakjes
Na ieder gebruik wordt het aankleedkussen gereinigd met de daarvoor bestemde spray en
papier
Voor 13.00 hangen er blauwe handdoeken en na 13.00 rode. Handdoeken ook vervangen
wanneer ze tussentijds vuil zijn;
In het verleden zijn er wel eens muizenkeutels aangetroffen, na inschakeling van een bedrijf
niet meer, belangrijk om er alert op te blijven om zonodig het bedrijf weer in te schakelen
In de zomer treffen we wel eens mieren aan, direct melden en doosjes plaatsen op plekken
waar kinderen niet bij kunnen of kiezen voor een kindvriendelijke oplossing zoals de haard
behandelen met kokend water buiten de openingstijden van Madelief;
Madelief is binnen rookvrij, buiten wordt er alleen gerookt op de aangewezen plekken en
altijd buiten het zicht van de kinderen;
Werkzaamheden aan onze alarmsysteem, ivm harde geluiden, bij voorkeur zonder
aanwezigheid van de kinderen;
Binnen en op het terrein van Madelief hebben we alleen kindvriendelijke planten en bomen;
Tijdens het verschonen controleren we kinderen die buiten hebben gespeeld op teken;
Bij zon hangen er zonnedoeken en staan er parasols op ons speelterrein.

Keuken
-

Eten wordt bereid op schoon materiaal;
Brood gaat in de diepvries of afgesloten brooddoos;
Verse producten worden koel aangeleverd door Albert.nl;
Koele producten worden pas vlak voor gebruik uit de koelkast gehaald;
Producten worden na opening voorzien van een openingsdatum;
Producten worden gecontroleerd op houdbaarheid. Langer dan 1 uur uit de koelkast = 1 dag
minder houdbaar en bij 2 uur uit de koelkast dient het product weggegooid te worden;
Ouders krijgen bij de start op madelief instructies over het veilig aanleveren van
borstvoeding;
Babyvoeding wordt bewaard in een speciaal daarvoor bestemde koelkast op 4 graden;
Poedermelk wordt per flesje klaar gemaakt;

-

Flessen gaan dagelijks in de afwasmachine, en daarna op een rek goed gedroogd;
Spenen worden wekelijks gecontroleerd en uitgekookt en fopspenen worden afzonderlijk
van elkaar bewaard;
Kinderen krijgen ieder een eigen beker of fles. Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat
deze niet onderling verwisselt worden.

Leefruimte
-

-

Er hangen verdeeld over Madelief 4 luchtreinigers, die naast de lucht reinigen ook nog een
paar graden koelen;
Bij alarmering van buitenaf de reinigers niet gebruiken;
Na de maaltijd worden de groepen geveegd en de tafels en banken gereinigd;
Dagelijks wordt de groep schoongemaakt, na openingstijd, door professionele medewerker
in vaste dienst;
Pedagogisch medewerkers maken speelgoed e.d schoon met behulp van aftekenlijsten;
Afvalbakken op de vmn en babygroep zijn afgesloten of buiten bereik van kinderen, op de
peutergroep leren kinderen omgaan met en open afvalbak;
Afvalbakken worden minimaal 1 x per dag geleegd;
Vaatdoekjes liggen buiten bereik van kinderen en gaan na gebruik in de was;
Speelgoed wordt volgens schema schoongemaakt, bij besmettelijke ziektes zoals b.v.
krentenbaard, gaat het speelgoed in de bak vuil speelgoed, en komt het pas weer op de
groep na grondige reiniging;
Verkleedkleren gaan maandelijks in de was. Als er bericht komt via broertjes en zusjes dat er
op de scholen hoofdluis is geconstateerd, halen we de verkleedkleren tijdelijk weg;
Vloerkleden worden dagelijks gestofzuigd;
Juffenlijm wordt alleen gebruikt door de pedagogisch medewerkers en na gebruik buiten het
bereik van de kinderen bewaard;
Eventuele spuitbussen of terpentine houdende stoffen worden alleen gebruikt als er geen
kinderen zijn;
Onze verwarmingsketels worden onderhouden door een erkend bedrijf waar Madelief een
contract mee heeft afgesloten;
Madelief is asbestvrij.

Slaapruimte
-

-

Op alle slaapkamers staat een CO2 meter en wordt er volgens voorschrift gelucht.
Bij het naar bed brengen worden gegevens als CO2 gehalte, zuurstof, en temperatuur
genoteerd.
Mochten de genoteerde waardes buiten de gestelde norm liggen dan wordt er gehandeld
volgens de voorschriften;
Luierbakken zijn afgesloten en buiten bereik van kinderen;
Matrassen worden dagelijks verschoond en bij nieuw gebruik, uitzondering daarop kan zijn
als het matras niet vuil is en hetzelfde kind er de volgende dag weer in slaapt, in dat geval
blijft slaapzak of knuffel van het desbetreffende kind in het bed liggen;
Matrassen worden na verschoning rechtop in het bed gezet;
Kinderen met een verhoogde kans op allergieën gebruiken een anti allergenen hoes om het
matras.

Buitenruimte
-

Het streven op Madelief is elke dag met de kinderen naar buiten te gaan;
Bij koud weer worden de kinderen goed aangekleed voordat zij naar buiten gaan;
Baby’s krijgen zo nodig een mutsje of een extra dekentje om;
Bij zonnig weer worden de kinderen voor het naar buiten gaan ingesmeerd;
Na uiterlijk 2 uur gaan kinderen naar binnen en worden voordat zij opnieuw naar buiten
gaan opnieuw ingesmeerd;
Bij zeer sterke zonnestralen gaan de kinderen na 1 uur binnen;
Baby’s gaan tijdens de warmste uren van de dag niet naar buiten;
Bij warm weer worden er gedurende de dag extra drinkmomenten ingelast;
Spelen met water gebeurd alleen onder continu toezicht;
Niet zindelijke kinderen dragen een zwemluier;
Water wordt elke dag, en zo nodig vaker, verschoond;
Bij gebruik van gietertjes en dergelijke wordt er goed op toegezien dat er niet gedronken
wordt, zo nodig wordt dit speelgoed geweerd tijdens het spelen met water;
Geen eten en drinken in de buurt van het spelen met water;
Dieren die meekomen met ouders blijven buiten de hekken van Madelief;
Alleen uit educatieve overweging laten we incidenteel en onder strenge toezicht dieren toe
bij madelief;
Er hangen netten boven de zandbak ter voorkoming van kattenuitwerpselen in onze
zandbak;
Zandbakzand wordt jaarlijks gereinigd en om de 2 jaar vervangen.

Medicatie
-

Medicatie wordt alleen verstrekt nadat ouders een verklaring medicijngebruik hebben
ingevuld en ondertekend;
Pedagogisch medewerkers controleren het etiket van de medicatie;
Op madelief wordt geen paracetamol verstrekt;
Thermometers worden na gebruik schoongemaakt met alcohol
In geval van nood bellen we ouders, of door ouders doorgegeven noodnummer of eigen
huisarts;
Er is altijd een bhv-er en kinder-ehbo-er in huis.

