Interne huisregels peutergroep “Willem Teellinck”
Voor de fysieke veiligheid en gezondheid van kinderen in de peutergroep speelt o.a. het gedrag
van team, ouders en kinderen een belangrijke rol.
Daarom zijn afspraken onmisbaar. Vaak zijn afspraken echter niet bij iedereen bekend, geeft
iedereen er een eigen invulling aan of worden ze niet consequent gehanteerd.
Daarom leggen we ze vast en evalueren ze twee maal per jaar in mei en november
Afspraken met de kinderen
De afspraken met de kinderen worden besproken op het moment dat ze aan de orde zijn. Om er
zeker van te zijn dat iedere medewerker de regels eenduidig uitlegt en de kinderen ook het
waarom van die regels begrijpen, worden regels vastgelegd in dit document.
Afspraken met de groepsleiding
We proberen met de afspraken zo goed mogelijk aan te sluiten bij de specifieke factoren van de
groepen en daarbuiten waar we met de kinderen werken. We bespreken de afspraken twee maal
per jaar in mei de november in het teamoverleg en passen deze zonodig aan.
Afspraken met ouders
Ouders dragen ook bij aan de veiligheid en gezondheid van het kindercentrum. Voor ouders
hebben we een document met huisregels opgesteld welke zij ontvangen bij het intakegesprek op
de groep.
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Afspraken met de kinderen
Entree
-

Kinderen (jonger dan 4 jaar) mogen niet zonder toestemming naar de gang
Kinderen mogen niet zelfstandig in het speellokaal
Kinderen (jonger dan 4 jaar) mogen alleen onder begeleiding van de trap
Na toiletbezoek en na het buitenspelen leren we de kinderen altijd handen te wassen
Kinderen mogen niet zelfstandig in de berging
Kinderen worden door hun ouders in de klas gebracht en gaan niet zelfstandig naar school

Groepsruimte
-

Kinderen mogen in de groep niet rennen
Als er veel speelgoed op de grond ligt, ruimen we dit eerst op voordat er iets nieuws uit
de kast komt
Kinderen mogen niet zelf de ramen open maken
We leren de kinderen dat ze niet aan de hete thee van de leidsters komen
Speelgoed uit de kast op de grote tafel en niet op de grond leggen
Spulletjes van de poppenhoek in de poppenhoek laten
Kinderen mogen niet op stoelen, banken en tafels staan of in kasten of ander meubilair
klimmen
Kinderen mogen niet op de poefjes springen
Kinderen mogen niet zonder toestemming zelf dingen van hoge schappen uit kasten
pakken
Bij hoesten/niezen kinderen wijzen we de kinderen erop dat zij de hand voor de mond
houden
Als na hoesten/niezen de handen zichtbaar vuil zijn, wassen de kinderen de handen
Kinderen mogen niet aan de afvalemmer van de groep komen of er op zitten of staan,
maar wel zelf hun afval erin gooien
Kinderen gaan op de kindertoiletjes en na plassen handen wassen
Kinderen mogen geen speelgoed mee naar het toilet nemen
Kinderen mogen niet aan de spullen van de juf komen

Buitenruimte
-

-

We leren de kinderen uit te kijken als er andere kinderen op de schommel zitten, zij
mogen dan niet binnen de hekjes komen als er kinderen aan het schommelen zijn
Bij het buitenspelen mogen de grote kinderen (4 jaar en ouder) zelfstandig op het klimrek
of zandbak en kleine kinderen (jonger dan 4 jaar) mogen alleen onder toezicht op het
klimrek of zandbak
Kinderen mogen in de zandbak niet eten of drinken
Kinderen mogen niet rennen of spelen met spelmateriaal (zoals fietsen en skelters) in de
buurt van speeltoestellen
Kinderen mogen niet zelf het hek openen
Kinderen mogen niet op het hek klimmen of het speelterrein verlaten
Kinderen mogen niet zonder begeleiding oversteken
Kinderen mogen op het plein niet fietsen
Kinderen mogen niet tussen het fietsenrek spelen
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Afspraken met de groepsleiding
Entree
Veiligheid
• We laten kinderen jonger dan 4 jaar niet alleen van de trap gaan
• Als er kapotte onderdelen op de trap zijn worden deze meteen vervangen
• Deur van de groepsruimte is dicht, zodat kinderen niet zelfstandig de gang op kunnen
• Bij de ingang is een droogloopzone aangebracht ter voorkoming uitglijden
• Bij nat weer wordt de vloer na binnenkomst gedroogd.

Groepsruimte
Veiligheid groepsruimte
o Kapot speelgoed word meteen weggegooid of zo mogelijk gerepareerd
o Op de groep houden we de speel- en loopruimte gescheiden om te voorkomen dat kinderen
over speelgoed struikelen
o We zorgen ervoor dat er voldoende loop- en speelruimte voor de kinderen is
o We zorgen ervoor dat kinderen hun schoenen aanhouden zodat ze niet kunnen uitglijden
o We zetten alleen het “hoge” raam open tijdens de openingstijden
o We zorgen ervoor dat er geen opstapmogelijkheden voor het raam zijn, zodat de
kinderen niet uit het raam kunnen klimmen
o We zorgen ervoor dat de groepsdeur dicht is, zodat kinderen niet zelfstandig de groep
uit kunnen
o Kapot meubilair wordt direct gerepareerd
o Spullen van leidsters (tassen e.d.) worden buiten het bereik van kinderen opgeborgen
o We drinken geen hete drank als we in de groep met de kinderen bezig zijn
o In de groepsruimte hebben we geen planten
o Onstabiele voorwerpen of decorstukken verwijderen we van de groepen of plaatsen we in
de kast
o We controleren spenen voor gebruik op scheuren of andere onvolkomenheden
o We controleren op de aanwezigheid van kleine of gevaarlijke voorwerpen, bij constatering
worden die direct verwijderd
o We controleren speelgoed op gevaarlijke onderdelen (kleine onderdeeltjes die kunnen
o losraken zoals strikjes, koordjes, touwtjes e.d.). Na constatering wordt dit verwijderd
o De ledenradiatoren in het groepslokaal zijn voorzien van omkastingen
o Er is voldoende (dag)licht in de groepsruimten
o We controleren de stopcontactbeveiligers regelmatig.
o We begeleiden kinderen bij het naar boven en beneden klimmen van een trap
Gezondheid groepsruimte
Was
o We verschonen handdoek en theedoek minimaal 2 x per week
o De vaatdoek wordt na elk gebruik uitgewassen en wordt per dagdeel vervangen
Na het verschonen

gooien we de luiers meteen in de “nappywrapper”
maken we de verschoonplek en het aankleedkussen schoon

Wassen of desinfecteren van de handen
o Na elke verschoning van een kind/ afvegen van de billen van een kind
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o
o
o

Voor alle eetmomenten
Na hoesten, niezen en snuiten van de neus
Na het buiten spelen

Ongevallen/medisch
o We werken met een medicijn- en ziekteprotocol welke bij ouders en groepsleiding bekend
is
o We reinigen de thermometer voor en na het gebruik met alcohol 70%
o Wanneer een kind of leidster een wondje heeft en hier bloed of wondvocht vrijkomt,
dekken we dit af met een pleister
o Als een leidster ziek is en daarmee de gezondheid van de kinderen in gevaar brengt, mag
deze niet komen werken
o Bij eigen besmettingen, eczeem of overdraagbare verschijnselen wordt er door de
leidster contact opgenomen met de huisarts/arboarts voor handelingsadvies.
o Bij ongelukken groot/klein vullen we altijd het registratie ongevallen formulier in
Schoonmaak
o Speelgoed, verkleedkleren en ander textiel op de groep worden gewassen en
schoongemaakt via het schoonmaakrooster wat op elke groep hangt.
o We reinigen de kraan bij de aankleedtafel minimaal 1 keer per dag
o De schoolschoonmaker is buiten openingstijden aanwezig om de vloeren te stofzuigen en
te reinigen, zodat we overdag geen vervuilde vloeren hebben.
o In de hal is een droogloopzone aangebracht ter voorkoming van gladde vloer in de gang
o Als er overdag een ongelukje gebeurt en de vloer wordt vochtig gereinigd, zullen we dit
hierna meteen weer droogwrijven.
o De groepsruimte, speelgoed etc. wordt via het schoonmaakrooster schoongemaakt door
onze groepshulp
o Bij zieke kinderen wordt het gebruikte speelgoed aan het einde van het spelmoment/aan
het einde van de dag gereinigd
o Schoonmaakmiddelen staan hoog in een kast of in een met kindveilig slot afgesloten kast
Ventilatie
o We zorgen voor dagelijkse ventilatie, de ventilatieroosters staan dag en nacht open
o We controleren temperatuur, luchtvochtigheid met thermometer/hygrometer
o Bij vermoeden luchtverontreiniging waarschuwen we een deskundige
Algemeen
o We gebruiken een washandje voor het wassen van gezicht en handen van een kind 1 keer
o We gebruiken voor elk kind een schone tissues om de neus te snuiten
o Na gebruik van bekers, flessen bestek worden deze met heet water gereinigd
o Afval wordt afgesloten bewaard en dagelijks in container gedeponeerd
o Lijm die we op de groep gebruiken is op waterbasis
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Buitenruimte
Veiligheid buitenruimte
Omheining
o De buitenspeelplaats is afgeschermd van de weg door middel van een hek en voorzien van
een slot.
o Er bevinden zich geen scherpe punten of uitsteeksels bereikbaar voor peuters aan of op
het hek.
o Voordat we buiten gaan spelen, controleren we het buitenhek of dit gesloten is.
o Wij laten kinderen niet klimmen in of op hekken.
o In de buurt van de ramen worden er geen wilde spelletjes gespeeld.
Speeltoestellen
o Kinderen jonger dan 4 jaar mogen niet zonder toezicht buiten spelen
o Kinderen ouder dan 4 jaar mogen zelfstandig op het klimrek spelen.
o Kinderen jonger dan 4 jaar mogen niet zonder begeleiding op het klimrek
o Alle speeltoestellen worden gecontroleerd op veiligheid
o Los spelmateriaal in de buurt van speeltoestellen wordt opgeruimd.
o Als er kinderen schommelen houden we hier toezicht, zodat kleine kinderen niet tegen
een schommelend kind kunnen aanbotsen.
o We helpen kleine kinderen bij het in- en uitstappen in de zandbak
Algemene veiligheid op de buitenruimte
o Kapotte of losse tegels worden vervangen of opnieuw gelegd
o Als er speelkwartier is van de school (onderbouw), gaan we met de kleine kinderen niet
naar buiten
o We werken niet met bestrijdingsmiddelen
o We zorgen altijd dat er toezicht wordt houden bij het gebruik van attributen die
gebruikt worden bij het buitenspelen
o Voordat we gaan buiten spelen, kijken we de zandbak en het speelplein na op zwerfvuil.
o Gereedschap wordt bewaard in een afgesloten gereedschapskist in een afgeschermde
ruimte.
o De fietsen en het meegebrachte speelmateriaal worden in het rek en langs de ramen
geplaatst, buiten het speelgedeelte van het buitenterrein.
o De speeltoestellen worden maandelijks gecontroleerd op vormen van slijtage/vernieling of
breuk.
o Als een kind wordt vermist, wordt er direct contact gezocht met andere
medewerkers/directie, die worden ingezet bij het zoeken.
Gezondheid buitenruimte
Warm/koud weer
o Bij erg koud weer spelen we kort buiten en kleden de kinderen warm aan of blijven binnen
o Als we in de zomer buiten spelen, letten we erop dat kinderen geen plakkerige monden of
handen hebben om wespen- of bijensteken te voorkomen. De kinderen mogen buiten niet
eten en drinken. De kinderen drinken limonade met een rietje
o Bij erg warm en zonnig weer zorgen we ervoor dat kinderen niet te lang in de zon spelen
en eventueel een petje op hebben. Zonodig zetten we parasols op.
o Bij warm weer krijgen kinderen extra drinken, we hebben bekers in de klas die we dan
vullen met water, de kinderen mogen ook zelf een flesje water meenemen
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Uitstapjes
o Als we uitstapjes maken (bijv. naar het bos) dan hebben de kinderen een pet op en
beschermende kleding aan (ter voorkoming van tekenbeten etc.)
o Na elk uitstapje naar het bos controleren we de kinderen op teken
o Bij uitstapjes met de auto gebruiken we gecertificeerde autostoeltjes om de kinderen te
vervoeren
o Bij uitstapjes waarbij we gaan lopen geven we de kinderen het goede voorbeeld m.b.t.
verkeersregels en houden we ons aan het protocol
Algemene gezondheid buitenruimte
o Bij aanleg van nieuw groen wordt rekening gehouden met de juiste aanplant zodat
kinderen niet worden blootgesteld aan allergiegevoelige planten
o We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen op de buitenspeelplaats
o Bij vermoeden bodem- of luchtverontreiniging schakelen we een deskundige in
o Voordat we gaan buiten spelen, kijken we de zandbak en het speelplein na op uitwerpselen
van hond/kat

Algemene veiligheid peutergroep
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen is het niet toegestaan te roken binnen het
gebouw.
Wanneer er losse vloer-/trapdelen in het gebouw zijn, worden deze onmiddellijk
gerepareerd.
We zorgen ervoor dat er geen losse snoeren op de vloeren liggen.
Muren binnen het gebouw zijn glad, er steken geen spijkers/scherpe uitstekende delen
uit.
De kapstokhaken zijn op veilige hoogte en de haken zijn naar binnen gericht
Op alle deuren zijn deurstrips aangebracht.
Glas in deuren en ramen is veiligheidsglas
Bij de entree zijn geen ramen die open kunnen
Alle lampen in het gebouw zijn voorzien van beschermkappen en worden tijdig vervangen
wanneer deze stuk zijn
Stopcontacten zijn beveiligd met stopcontactbeveiligers
We zorgen ervoor dat alle elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen staan
Schoonmaakmiddelen, messen en andere scherpe en gevaarlijke voorwerpen worden hoog
in een kast opgeborgen of in een kast met kindveilige sluiting
Er bevinden zich geen giftige of schadelijke planten in het kindercentrum en op de
buitenruimte
Meubels voldoen aan de eisen en normen van veiligheid en ergonomie in peutergroep
In alle ruimtes zijn scherpe/gevaarlijke punten of randen afgerond
Ledenradiatoren zijn beveiligd met omkastingen

Niet aanwezig bij Peutergroep “Willem Teellinck”
o
o
o
o
o
o
o

Geen glazen windscherm
Geen veerwip
Geen water in de omgeving
Geen huisdieren
Geen fornuis in de groep
Geen asbest
Planten
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