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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 niet te staan op de bank;
Kinderen mogen niet klimmen op de juffenstoelen;
Kinderen worden gecorrigeerd als ze elkaar pijn doen;
Kinderen worden gecorrigeerd als ze de deurtjes van de speelkeuken hard dichtgooien.

Op de dreumes-peutergroep
-

Kinderen ruimen het speelgoed op als ze klaar zijn met spelen;
Kinderen leren op verantwoorde manier op de bank te klimmen;
Kinderen leren om te gaan met de glijbaan en de trap van de glijbaan;
Kinderen aanleren om naar de pedagogisch medewerkers toe te komen als ze een losse veter
hebben;
Kinderen mogen niet hard rennen, elkaar hard duwen of op een andere manier opzettelijk
bezeren;
Kinderen leren om niet op meubilair te klimmen anders dan op banken en stoelen;
Kinderen kleine voorwerpen zoals een haarspeldje niet in de mond steken maar aan een
pedagogisch medewerker geven;
Kinderen leren omgaan met de laden uit de kast, ze mogen er niet mee spelen( voor de
zekerheid alleen kindveilige spullen in de onderste laden);
Kinderen het trapje bij de commode veilig leren gebruiken.

Op de verticale groep
-

-

Kinderen aanleren om veilig op de banken te klimmen en niet te staan op de banken;
Kinderen aanleren niet aan de wipstoelen te hangen of er op te klimmen;
Om botsingen te voorkomen met het hekje tussen de 2 ruimtes mogen kinderen er niet mee
spelen als het open staat, als kinderen daar te klein voor zijn wordt het hekje vastgebonden
zodat het open blijft staan;
Kinderen mogen niet met juffenstoelen spelen of erop klimmen;
Kinderen die oefenen met plassen aanleren hoe om te gaan met de wc;
Kinderen leren omgaan met de laden uit de kast, ze mogen er niet mee spelen( voor de
zekerheid alleen kindveilige spullen in de onderste laden);
Kinderen het trapje bij de commode veilig leren gebruiken;
Kinderen leren niet te rennen binnen ivm uitglijden;
Kinderen begeleiden bij het klimmen op het commodetrapje.

Veiligheidsregels
Veiligheidsregels voor de pedagogisch medewerkers van madelief, onderverdeeld naar ruimte op het
kinderdagverblijf.

Leefruimte
-

-

-

Naast de maandelijkse controle op de eerste maandag van de maand (wanneer het alarm
afgaat) van leidinggevende geven pedagogisch medewerkers oneffenheden en kapotte zaken
direct door, kapot speelgoed wordt direct weggegooid of apart gezet;
Pedagogisch medewerkers zorgen er altijd voor dat hete drankjes en schoonmaakartikelen
buiten bereik van de kinderen wordt gezet;
Pedagogisch medewerkers zetten hun tas in hun locker en spreken ouders aan als zij hun
spullen onbeheerd laten staan;
Pedagogisch medewerkers ruimen samen met de kinderen het speelgoed op, op de
afgesproken tijden;
Pedagogisch medewerkers sluiten de boxen door middel van 2 sloten (op de vmn 1 slot) en
dragen er ook zorg voor dat stagiaires en ouders dat ook doen;
Als er een kind in de box gaat staat er geen groot speelgoed of mandje in de box;
Kinderen zitten alleen onder begeleiding in de kinderstoel en een triptrapstoel wordt zo
neergezet dat kinderen zich niet kunnen afzetten (kinderen die eruit kunnen klimmen
worden vastgezet met een riempje);
Na gebruik worden triptrapstoelen omgedraaid tegen de muur weggezet;
Flessen en spenen worden volgens instructie elke week uitgekookt en gecontroleerd op
gebreken;
Pedagogisch medewerkers controleren kleding op kleine kraaltjes, veters, strikken, knoopjes
en vervangen indien nodig een kledingstuk;
Baby’s worden ten allen tijden op veilige, voor peuters onbereikbare plekken neergelegd, of
onder begeleiding in een kussen;
Kinderen eten aan tafel, onder begeleiding van een leidster;
Bumbo’s worden alleen gebruikt onder directe toezicht van een leidster;
Wanneer er gelucht wordt dmv deur in slaapkamer, alleen onder toezicht;
CD speler, Senseo apparaat en babyfoon wordt zo geplaatst dat kinderen er niet bij kunnen;
Als kinderen erg wild en daarmee gevaarlijk spelen manen pedagogisch medewerkers ze tot
kalmte;
Na het gebruik van 3+ speelgoed dient er extra gecontroleerd te worden op kleine
onderdelen voordat dreumesen de ruimte weer betreden;
Lucifers/aansteker om kaarsjes aan te steken liggen hoog;
Zwaar speelgoed wordt niet aan tafel dus alleen op de grond gebruikt, kinderen mogen dit
niet zelf van de kast afpakken;
Pedagogisch medewerkers houden zich aan de til-instructie’s en geven die door aan
stagiaires.
Bij natte vloer, kinderen elders laten spelen of pad van handdoeken leggen, b.v. na gebruik
van de zwembadjes.

Slaapruimte
-

Pedagogisch medewerkers sluiten bedden door middel van 1 of 2 sloten ( ligt aan soort bed )
en dragen er ook zorg voor dat stagiaires en ouders dat ook doen;
Babyfoons worden voor gebruik gecontroleerd;
Kinderen mogen geen speelgoed mee nemen naar de slaapkamers;

-

Bij gebruik van de rescue-bedjes moeten de slotjes gebruikt worden;
Kinderen krijgen alleen een knuffel en/of speen mee naar bed, warme truien, jurkjes, sokken,
maillots gaan uit en kinderen slapen in slaapzakjes;
Elastiekjes en speldjes worden uit het haar gehaald voordat een kind in bed wordt gelegd;
Bij gebruik van het bedhek altijd controleren of zich geen kindervingertjes bij de rails
bevinden;
Ingebakerde kinderen blijven onder toezicht op de groep dus slapen niet op de slaapkamer;
Pedagogisch medewerkers houden zich aan de til-instructies en geven die door aan stagiaires
en nieuwe medewerkers.

Buitenruimte
-

-

-

-

Vaste toestellen worden voor het gebruik gecontroleerd en eventueel afgedroogd;
Tijdens buitenspelen zorgen pedagogisch medewerkers voor opruimen van ongebruikt
speelgoed en plaatsen speeltoestellen langs de muur;
Pedagogisch medewerkers dragen voordat we buitenspelen er zorg voor: dat het hek goed
gesloten is, zwerfvuil wordt verwijderd controleren of er geen toestellen die beklimbaar zijn
bij het hek staan;
Niet gebruikt speelgoed wordt weer opgeborgen in de garage;
Een kind dat op het hek wil klimmen wordt daar op aan gesproken om het niet te doen;
Badjes worden voor niet meer dan de helft met water gevuld en alleen onder directe
toezicht gebruikt en na gebruik direct geleegd;
Zandbak wordt 1 x per jaar verschoond;
Bij de zandbak mogen kinderen niet rennen;
Als pedagogisch medewerkers kinderen mee willen nemen buiten de poorten van madelief
gebeurd dit wanneer ouders schriftelijk toestemming hebben gegeven en alleen onder
voldoende begeleiding, dus maximaal 2 kinderen onder begeleiding van één leidster of er
wordt gebruik gemaakt van bolderwagen en/of meerlingwagens;
Bij grotere uitstapjes wordt de hulp van ouders ingeroepen;
Bij spelen in het donker gaat de buitenverlichting aan;
Bij gladheid door sneeuw of ijzel sneeuwschuiver en strooizout gebruiken;
Bij gladheid door bladeren of mos, tuinafval verwijderen;
Voor baby’s en dreumesen hebben we een omheind stuk speelplaats gereserveerd waar zij
veilig kunnen verblijven terwijl de grotere kinderen buiten spelen. Wordt daar geen gebruik
van gemaakt dan bevinden de baby’s en dreumesen zich in kinderwagens, kinderstoelen of
op schoot;
Bij veel kinderen, of onrustige groep, gaan de fietsen in de garage;
Fietsen worden aangeschaft zonder spaken;
Fietsen en steppen met spaken alleen gebruiken als er alleen maar 3 plussers aanwezig zijn;
Fietsen van volwassenen worden buiten de speelplaats neergezet;
Bij het binnenkomen worden kinderen gestimuleerd om hun schoenen af te stampen op de
rubberen mat;
Bij zonnig weer worden de kinderen 30 minuten voor het naar buiten gaan ingesmeerd.

Overige ruimtes
-

Kinderen mogen geen speelgoed mee nemen naar de w.c.;
Wanneer een po gebruikt is wordt deze direct schoongemaakt;

-

-

-

Rokende pedagogisch medewerkers dragen er zorg voor dat op de eerste maandag van de
maand de buitenasbak wordt geleegd;
Ouders of pedagogisch medewerkers ruimen achtergelaten wandelwagens, maxicosi’s en
fietsstoeltjes op in garage;
Kinderen komen niet zonder begeleiding in de keuken, er wordt goed op toegezien dat de
deur gesloten blijft, desondanks houdt iedereen zich aan de veiligheidsinstructies die in de
keuken gelden;
Ondanks dat kinderen niet zelfstandig op het kantoor, pauzeruimte, in de keuken of
bergruimtes komen wordt er bij het verlaten van deze vertrekken gezorgd dat gevaarlijke
spullen buiten bereik van de kinderen liggen;
Uitgang bij kantoor is voorzien van een draaislot;
Planten die we cadeau krijgen zetten we hoog;
Schoonmaakmiddel maken we in de keuken en zetten we hoog;
Er zitten kindersloten op de keukenkastjes;
Er wordt opgelet dat de branddeuren goed afgesloten zijn.

