Beleidsplan
Veiligheid & Gezondheid

BSO de Muzikant
1-10-2021

Inhoudsopgave
1.

Inleiding ..........................................................................................................................................................2
2.

Visie .............................................................................................................................................................2

Veiligheid/gezondheidsverslag juli 2021 .................................................................................................................3
2.

Grote risico’s .................................................................................................................................................. 5

De maatregelen per categorie .............................................................................................................................. 5
Fysieke veiligheid ............................................................................................................................................... 5
Sociale veiligheid. ...............................................................................................................................................7
Gezondheid ........................................................................................................................................................ 8
3. Omgang met kleine risico's............................................................................................................................... 10
4.Risico-inventarisatie ............................................................................................................................................ 11
5.

Grensoverschrijdend gedrag ....................................................................................................................... 12

6.

Achterwacht ................................................................................................................................................. 13

7. EHBO-regeling ................................................................................................................................................... 14
9.

Communicatie intern en extern ................................................................................................................... 15

1. Inleiding
BSO de Muzikant is een kleinschalige antroposofische buitenschoolse opvang.
Dit beleidsplan zorgt ervoor dat het inzichtelijk is hoe er op onze locatie wordt gewerkt. Het doel is dat
kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving hebben, waarbij
de kinderen beschermd worden tegen grote risico’s met ernstige gevolgen en dat de kinderen met kleine
risico’s om leren gaan. De risico-inventarisatie, welke jaarlijks werd uitgevoerd met een uitgebreide
afvinklijst en een actieplan om grote risico’s weg te nemen is niet meer verplicht. Omdat wij nieuw starten
aan deze locatie zullen wij de uitgebreide afvinklijst volledig uitvoeren.
De Risico-inventarisatie ligt voor de ouders ter inzage op de BSO, staat op de website en wordt ook nog
eens rondgestuurd per mail. Het gezondheid/veiligheidsverslag en protocollen liggen ook ter inzage op de
BSO. Tevens wordt het beleidsplan van de Muzikant naar de ouders gemaild na een inschrijving en na het
bezoek van de GGD.
Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezig van een VOG, geldig BHV-certificaat en kinder-EHBO
diploma.

2. Visie
Elk kind wordt benaderd als een individu. Wij hebben aandacht voor ontwikkeling en eigenheid. De dag
verloopt volgens een vast patroon. Vrij spel wordt afgewisseld door momenten van rust of aangeboden
activiteiten. Gezamenlijk zitten wij rond de tafel om met elkaar te eten, spelen of knutselen.
Wij bieden uitdagende en fantasierijke spelmaterialen aan. In onze keuze van activisten besteden wij veel
aandacht aan muziek, kunst/cultuur, natuur, koken en bewegen. De ruimtes zijn ingericht in verschillende
hoeken en buiten hebben wij drie speelpleinen. De kinderen kunnen buiten hutten bouwen, steppen,
skelteren, spelen in de zandbak, schommelen, vrij fantasierijk spel en nog veel meer.
Belangrijke uitgangspunten van de BSO zijn:
•
•
•
•
•
•

Een warme, veilige en rustige omgeving bieden
Respect voor de eigenheid van ieder kind
Het kind begeleiden in zijn/haar ontwikkeling
Respect voor elkaar en natuur
Ritme, Rust en Regelmaat
Biologische voeding

We willen een veilige, huiselijke, stimulerende omgeving bieden waarin ieder kind, zowel individueel als in
groepsverband, goed kan functioneren en relaties kan opbouwen met de andere kinderen en pedagogisch
medewerksters. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, dit betekent de ruimte krijgen
om vrije keuzes te maken, maar ook zelf kunnen beoordelen wat in situaties wenselijk of niet wenselijk is.
Daarvoor moet een kind waarden en normen ontwikkelen, waarbij de volwassenen in zijn omgeving een
belangrijke voorbeeldfunctie vervullen. Om de verticale groep zo goed mogelijk te laten verlopen is een
structuur nodig, waarin voor ieder kind duidelijk is welke regels er zijn en waarom. Bij het vaststellen van de
regels zal ook het kind(eren) betrokken worden. Bij regels denken we aan gebruik van materiaal, opruimen,
elkaar helpen, eten en drinken, activiteiten etc.

“Spelend ontwikkelen – ontwikkelen is spelen”.

Veiligheid/gezondheidsverslag juli 2021
Terugblik 2020
Het afgelopen jaar was erg bewogen vanwege covid-19. Veiligheid en gezondheid is belangrijker dan ooit en
een onderwerp over de hele wereld. Maandag 16 maart was de 1 e lockdown en moesten scholen en
kinderopvang sluiten. Tijdens deze periode zorgde BSO de Muzikant voor de noodopvang voor en na
school. Er is een beleid opgesteld waarin de maatregelen en nieuwe protocollen betreft corona in zijn
beschreven. Ouder(s)/verzorger(s) werden per mail hiervan op de hoogte gesteld. In deze periode werkte
de Muzikant nauw samen met de Leeuwenhartschool. Er werd overlegd met de interim-directeur Rick
Matser om een gezamenlijk beleid op te stellen zodat school en opvang met elkaar op één lijn zaten. Tevens
is er een Whatsapp groep waar alle kinderopvangorganisaties van de Hoeksche Waard in zitten opgericht.
Hier wordt informatie, vragen en antwoorden met elkaar gedeeld. De Gemeente Hoeksche Waard stuurt na
iedere vergadering een notulen om de opvangorganisaties en scholen van de laatste en juiste informatie te
voorzien. Stefanie Verrijp (directrice Kivido) vertegenwoordigde tijdens de Gemeente vergaderingen de
kinderopvang. In de app groep verzamelt zij vragen en neemt dit mee naar de vergaderingen. Antwoorden
worden teruggekoppeld in de notulen. De Muzikant heeft een aparte “corona map” waar alle
communicatie van de BSO en de Leeuwenhartschool naar ouder(s)/verzorger(s) in terug te vinden is.
Ook voor ons als pedagogisch medewerkers was het zoeken en aftasten het afgelopen jaar. Het begon met
dat ook wij zoveel mogelijk afstand moesten bewaren van de kinderen. In het begin (maart 2020) heerste er
onzekerheid en toch ook wel angst wat dit virus allemaal met zich mee zou brengen maar het de
pedagogisch medewerkers stonden ten alle tijden voor de kinderen klaar. Waar nodig werd er
bijgesprongen of creatief met de uren omgegaan om toch in contact te blijven met de kinderen. Waren zij
niet druk bezig met het verzorgen van de noodopvang, dan werd er een activiteit bedacht of georganiseerd
voor de kinderen thuis die niet naar de noodopvang mochten komen. Denk aan knutselfilmpjes, verhalen
inspreken of uitdagingen waar de kinderen aan mee konden doen. Niemand heeft zijn taken laten vallen en
iedereen is doorgegaan (volgens de richtlijnen) met liefde voor het vak en de kinderen ondanks de
onzekerheid. Ik ben trots op het team dat zij afgelopen jaar zo flexibel waren en altijd hebben klaar gestaan
in welke situatie dan ook.
Op 8 juni 2020 mochten scholen en kinderopvang weer volledig open. Iedereen keek er naar uit om alle
kinderen weer te verwelkomen. Het “normale” ritme werd weer opgepakt en de kinderen hadden hun
veilige haven weer terug. Er is een beleid opgesteld om volgens de richtlijnen weer open te kunnen.
Ouder(s)/verzorger(s) werden op de hoogte gesteld van ons nieuwe beleid betreft hygiëne, halen en
brengen en andere veranderingen vanwege corona middels een nieuwsbrief.
16 december 2020 tot 16 april 2021 was de 2e lockdown. De noodopvang was nu aanzienlijk drukker als
tijdens de eerste lockdown. Ongeveer 50% tot 60% van de kinderen was aanwezig (per dag). Ons beleid is
toen aangepast om de groepen zo veel mogelijk te splitsen om besmettingen te voorkomen. De ouders zijn
toen apart op de hoogte gesteld per mail. Ook toen deden wij onze uiterste om aan alle hygiëne
maatregelen te voldoen.
Door de goede samenwerking met elkaar en de school en het volgen van de richtlijnen van de RIVM hebben
wij dit jaar ondanks de omstandigheden goed met elkaar kunnen afronden. We zijn samen verantwoordelijk
voor onderwijs/opvang, voor de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. In het afgelopen jaar hebben
wij op de BSO geen besmettingen gehad. Er zijn dus geen groepen in quarantaine gegaan. Bij ons op de
Leeuwenhartschool waren er wel besmettingen en klassen in quarantaine. De BSO had het “geluk” dat die
kinderen op die dagen er omheen niet op de BSO waren geweest waardoor wij geen groepen naar huis
hebben moeten sturen.
Dit jaar hebben wij geen inspectie gehad van de GGD, het laatste bezoek was op 22 mei 2019.

Risico-inventarisatie
De risico-inventarisatie map is bijgewerkt en waar nodig aangepast voor de huidige locatie aan de
Jasmijnstraat 6 te Oud-Beijerland.
Voor de nieuwe locatie moet er een nieuwe Risico-inventarisatie worden uitgevoerd. Momenteel hebben
wij net de sleutel ontvangen van het pand. Wij zijn druk bezig om de locatie aan te passen naar de
wettelijke eisen die de overheid aan kinderopvang stelt.
Ons gezondheidsbeleid nemen we mee naar de nieuwe locatie. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM om
het besmettelijke virus op afstand te houden. Om de gezondheidsrisico’s te beperken maken wij de
groepsruimte, meubels en het speelgoed extra schoon. Wassen wij (pedagogisch medewerkers en
kinderen) onze handen met zeep bij binnenkomst, voor het eten, na het buitenspelen en na een
toiletbezoek. Handen worden afgedroogd met papieren doeken. Wij maken gebruik van de beslisboom,
opgesteld door de rijksoverheid om te beoordelen of een kind wel of niet naar de opvang mag komen. Bij
twijfel wordt er advies van de GGD gevraagd. Pedagogisch medewerkers blijven met klachten thuis in
quarantaine en laten zich testen. Ramen staan open om te zorgen voor voldoende ventilatie in de
groepsruimte. Pedagogisch medewerkers houden onderling gepaste afstand van elkaar.
Actuele informatie wordt gehaald van de volgende websites:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang
www.kinderopvangtotaal.nl
https://www.boink.info/home
Tevens is de kleinschaligheid van de BSO (bestaande uit één groep van maximaal 22 kinderen per dag), een
rede dat de risico’s op het gebied van de veiligheid, betrekkelijk gering zijn. Natuurlijk kwamen er wel
aandachtspunten naar voren en zullen wij altijd alert blijven betreft de veiligheid van de BSO. Ook de
nieuwe wet betrekking op het invullen van de beleidsmedewerker en coach wordt zo goed mogelijk
vormgegeven.

2. Grote risico’s
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen leiden tot ernstige
ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s onderverdeeld in drie
categorieën: fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we de belangrijkste
risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die zijn opgenomen om het risico tot een
minimum te beperken.
Fysieke veiligheid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vallen van hoogte
Verstikking
Elektrocutie
Beknelling
Vergiftiging
Verbranding
Verdwalen/vermissing
Verwonding
Verdrinking

Sociale veiligheid
•
•

Grensoverschrijdend gedrag
Kindermishandeling

Gezondheid Meest voorkomende infecties zijn:
•
•
•
•

Diarree (bijvoorbeeld diarree door onhygiënisch werken bij verschonen of vieze toiletten.
Voedselinfectie of voedselvergiftiging
Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard)
Luchtweginfectie (hoesten/verkoudheid)

De maatregelen per categorie
Fysieke veiligheid
1.

Vallen van hoogte
Kinderen worden gewezen op de gevaren van klimmen op attributen die daar niet voor bestemd
zijn. We blijven dit benoemen en de kinderen volgen adviezen van de leidsters op. Op het
buitenplein liggen er rubberen tegels onder het klimtoestel. Door hun hoge absorberende
eigenschappen, vangen ze schokken op die een val kunnen verzachten.

2.

Verstikking
Kleding: De pedagogisch medewerker let er altijd op of een kind geen gevaarlijke koordjes aan
kleding heeft zitten. Als dit wel het geval is kijkt de pedagogisch medewerker naar een passende
oplossing alvorens de kinderen gaan spelen.
Materialen: Tijdens het gebruik van kralen en kleine voorwerpen, wordt bij kinderen tot 6 jaar
toezicht gehouden tijdens het gebruik. Hierdoor wordt het verstikkingsgevaar geminimaliseerd.
Eten: Zachte ronde etenswaren zoals tomaatje en druiven worden door tweeën gesneden.
We eten geen ronde harde snoepjes. We zitten altijd aan tafel met eten.

3.

Elektrocutie
De stopcontacten zijn voorzien van een beveiliging, deze worden per kwartaal door de BHV-er
gecontroleerd en bij ontbreken van de beveiliging worden deze direct vervangen.
Elektrische apparaten worden door de pedagogisch medewerker aan en uitgezet. Kinderen mogen

niet de stekkers in en uit de stopcontacten doen/halen.
4.

Beknelling
Alle deuren die een risico vormen zijn beveiligd middels veiligheidstrips. Deze worden continu
gecontroleerd op beschadigingen en werking. Indien nodig worden deze vervangen. De kinderen
wordt geleerd dat wij niet met deuren spelen.

5.

Vergiftiging
• In de kindertoiletten, zijn er geen schoonmaakmiddelen, W.C blokjes of luchtverfrissers
aanwezig. Alleen handzeep is binnen het bereik.
• De schoonmaakmiddelen worden hoog in de kast en in het magazijn bewaard.
• De tassen en jassen van de leidsters worden in het magazijn gelegd, deze ruimte is
afsluitbaar en hier mogen kinderen niet komen.
• Alle leidsters beschikken over een EHBO-diploma
• Er hangt in de keuken een gif wijzer. Waar de pedagogisch medewerkster de betreffende
informatie kan lezen hoe te handelen.

6.

Verbranding
• De verwarming is betimmerd met een koof
• Er wordt geen vuur gebruikt. Indien er met uitzondering een echt kaarsje wordt
aangestoken zoals met advent of Sint-Maarten zitten alle kinderen in de kring of aan tafel.
We kijken allemaal tijdens het verhaal naar het kaarsje en daarna wordt deze uitgeblazen.
• Thee wordt bewaard in een thermoskan. Wanneer de leidsters thee/koffie/warme dranken
drinken worden deze op hoogte of in de kast buiten bereik van de kinderen weggezet.
• Als er gebakken wordt staat de oven goed naar achteren op het blad van de keuken. De
keuken is voor de kleuters te hoog om bij te kunnen. Er houdt altijd een pedagogisch
medewerker toezicht op de warmtebron. Kinderen spelen niet in de buurt van de
warmtebron. De leidster hanteert de warmtebron, de kinderen niet. Na gebruik wordt de
warmtebron weer opgeborgen in de kast. Met de kinderen van de BSO zijn er duidelijke
afspraken gemaakt. (Zie kleine risico’s en hoe wij de kinderen hiermee om leren gaan)
• Verbranding door de zon, kinderen worden ingesmeerd met zonnebrandcrème (minimaal
factor 30). Ook zorgen wij voor schaduwplekken, verkoeling of gaan wij naar binnen uit de
zon als het te warm is.

7.
•

Verdwalen/vermissing
Wanneer een kind uit school er niet is maar niet is afgemeld bellen wij altijd de ouders om te
verifiëren of het kind thuis is.
Wij hebben afspraken dat kinderen van 8 jaar en ouder met schriftelijke toestemming zonder
toezicht op het plein mag spelen. Kinderen van 4 tot 7 jaar gaan altijd samen met een pedagogisch
medewerker.
Kinderen moeten vertellen wanneer zij naar de WC moeten of iets moeten pakken zodat de
leidsters weten waar de kinderen zijn.
Met uitstapjes lopen wij altijd twee aan twee in de rij en tellen de leidsters het kind aantal.

•

•

8.
•
•
•
9.

Verwonding
Het meubilair is afgewerkt met ronde randen zodat kinderen zich daar niet aan kunnen bezeren.
Het meubilair is degelijk en veilig.
Kinderen lopen niet met glas/potten of messen. Wanneer kinderen meehelpen met koken snijden
zij met een bot mes.
De BSO is zo ingericht dat er voldoende ruimte is om te spelen. Binnen wordt er niet gerend.
Verdrinking
Er is rondom het gebouw geen water. Bij heel warm weer, kan er met water gespeeld worden. Als
er een badje wordt opgezet, houdt de leidster toezicht en blijft erbij. Het badje wordt gevuld met
maximaal 20 cm water.

Sociale veiligheid
Sociale veiligheid is het zich beschermd weten en voelen tegen (dreiging van) gevaar. Dit heeft betrekking
op alle groepen: tussen pedagogisch medewerkers onderling, tussen kinderen onderling en tussen
pedagogisch medewerkers en kinderen en ouder(s).
1.
•

•

Grensoverschrijdend gedrag
Er is een protocol gedrag en pesten aanwezig welke de leidsters naleven. Op de werkvloer is het de
taak van de leidsters om de kinderen te begeleiden en ondersteunen in hun sociale contacten. Ook
bespreken we het met de leidsters onderling en de ouders om te kijken of we met elkaar tot een
verandering kunnen komen.
Wanneer kinderen een hevige driftaanval hebben en niet meer aanspreekbaar zijn waardoor de
veiligheid van de hele groep in gevaar komt, moet het kind direct worden opgehaald door zijn
ouder of verzorger.

2.

Kindermishandeling
Er is een protocol aanwezig voor de leidsters bij verdenken en/of vermoeden. We volgen het
stappenplan van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang. Jaarlijks wordt dit protocol
doorgenomen met de leidsters. Tevens hebben we een beroepscode.

3.

Vermissing
Wanneer een kind uit school er niet is maar niet is afgemeld bellen wij altijd de ouders om te
verifiëren of het kind thuis is.

Gezondheid
Het gezondheidsbeleid draagt bij aan het bewerkstelligen van een gezond leefmilieu voor kinderen, ouders
en de medewerkers binnen BSO de Muzikant. De afspraken staan vermeld in de volgende protocollen (In
een apart document uitgebreid omschreven):
•
•
•
•
•
•

Hygiëne en schoonmaken
Luchtkwaliteit
Buiten en warmte (zon)
Voeding
Ziekte
Covid-19

Door deze protocollen met elkaar te volgen worden vele grote risico’s geminimaliseerd.
Ten aanzien van gezondheid zijn er grote risico’s gedefinieerd, zie hieronder:
1.

Gastro enteritis (bijvoorbeeld diarree door onhygiënisch werken bij verschonen, kruisbesmetting)

2.

Voedselinfectie of voedselvergiftiging

3.

Infectie via water (legionella)

4.

Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard)

5.

Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS-virus)

Verspreiding via de lucht:
•
•

•

•
•

•

•

•

•

De kinderen wordt geleerd om in de binnenkant van hun arm/elleboog te hoesten en te niezen.
Wijs de kinderen hierop en geef het goede voorbeeld.
De pedagogisch medewerkers letten erop of de neuzen van de kinderen vies zijn. Zij zullen de
kinderen hier op aanspreken en vragen of zij hun neus willen snuiten, er wordt gebruik gemaakt
van tissues.
De temperatuur en luchtvochtigheid moet dagelijks in de gaten gehouden worden met de
Hygrometer om de kans op huisstofmijt, schimmels en bacteriën zo klein mogelijk te kunnen
houden omdat dit erg slecht is voor de gezondheid
Er hangt een CO2 meter in de ruimte die aangeeft of de ventilatie weergeeft.
Aangename temperatuur, rond de 18 graden.
Verspreiding via handen
Handen wassen voor het (bereiden) eten, na toiletbezoek, na het buitenspelen, na het aaien van
dieren, verzorgen van wondjes, het verschonen, na het snuiten van de neus of bij zichtbaar vieze
handen.
Kinderen wassen hun handen voor het eten, na een toilet bezoek, na het buitenspelen of bij
zichtbaar vieze handen.
Persoonlijke Hygiëne
De medewerkers hebben schone kleding aan, korte nagels en gebruiken handschoenen bij diarree.
Voeding
Zet bederfelijke producten direct na binnenkomst in de koelkast. Bederfelijk eten dat langer dan 2
uur buiten de koelkast is geweest, is niet meer te vertrouwen. Houdbaarheidsdatum wordt iedere
dag gecontroleerd.

•
•

Water
Er wordt geen warm water uit de kraan aan de kinderen gegeven maar het water wordt gekookt.
Kranen worden binnen en buiten na vakanties doorgespoeld om legionella te voorkomen.

Via oppervlakte (speelgoed)
Gezondheid begint bij een schone speel- en leefomgeving. Kinderen horen op te groeien in een veilige en
gezonde leefomgeving. Hierbij is het een vereiste dat de binnen- en buiten ruime van BSO de Muzikant
schoon en hygiënisch is. De medewerkers en leidinggevende zijn verantwoordelijk voor het
schoonmaakbeleid.
Voor de schoonmaak van de ruimte en het speelgoed maken wij gebruik van een schoonmaakprotcol. Deze
liggen ter inzage op de groep en de schoonmaakschema’s zijn aanwezig in de keuken.
•
•
•

Controleer het speelgoed dagelijks op vuiligheid en beschadiging. Gooi het beschadigde speelgoed
direct weg.
Houdt binnen- en buitenspeelgoed gescheiden. Voor het reinigen van al het speelgoed, zie het
schoonmaakrooster.
Let tijdens het spelen met water goed op of het water schoon is. Als dit niet het geval is of bij
twijfel, verschoon het direct.

Corona
We hebben aangepaste hygiëne maatregelen. Deze zijn opgesteld volgens het RIVM. Denk hierbij aan het
desinfecteren van de handen meerdere malen per dag.
In bovenstaande gevallen wordt er binnen één werkdag melding gedaan bij de GGD (artikel 26 meldingen
instellingen).
Regelmatig voorkomende besmettelijke infectie ziekten
1.
2.
3.
4.

Waterpokken
Krentenbaard
Hoofdluis
Ontstoken ogen

Voor het voorkomen van (de verspreiding van) ziektekiemen volgen wij de hygiëne protocollen.
Gezond buiten milieu
Wanneer kinderenbuiten spelen controleert de pedagogisch medewerker altijd eerst de buiten ruimte, op
de aanwezigheid van ongedierte, uitwerpselen, afval en andere zaken die een risico vormen voor de
veiligheid en daarmee ook de gezondheid van de kinderen.
We hebben protocollen ten aanzien van:
•

Teken beten

•

Wespen

•

Zonverbranding

•

Warmte

•

Zandbak

3. Omgang met kleine risico's
Al jong begrijpen kinderen dat bepaalde dingen wel of niet mogen, maar pas vanaf de leeftijd van
gemiddeld twee jaar kun je kinderen echt leren omgaan met diverse kleine risico’s, omdat ze dan de
context van afspraken in relatie tot het risico leren begrijpen. Vanaf een jaar of twee kun je dus afspraken
maken met de kinderen om kleine risico’s te voorkomen. BSO vangt kinderen op van 4 tot 12 jaar. Dit
betekent dat wij goede afspraken met de kinderen kunnen maken om risico’s te verkleinen. Denk aan
spelafspraken, omgaan met materiaal, omgangsregels met elkaar, huisregels (bv niet rennen binnen). Ten
behoeve van gezondheid verkleinen we de risico’s door bijvoorbeeld handen te wassen, zelfredzaamheid te
stimuleren en in de elleboog niezen of hoesten. Afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken
en herhaald. Vaste momenten wanneer wij dit doen is na vakanties. Onze huisregels staan verder
omschreven in het beleidsplan.
Wij bieden een gezonde en veilige leefomgeving aan voor de kinderen en verkleinen risico’s zoveel
mogelijk. Tijdens spel is het voor kinderen wel belangrijk om te leren omgaan met kleine risico’s.
Het leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van
kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen staan sterker in hun schoenen en
kunnen beter conflicten oplossen en emoties herkennen van speelmaatjes. Bewegingen die veel
voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, klimmen, rollen, hangen en glijden, zijn niet alleen leuk voor
kinderen, maar ook van essentieel belang voor hun motorische vaardigheden, balans, coördinatie, en
lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn vaker onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen
lichaam, hebben een slechte balans en bewegingsangst. [Bron: veiligheid.nl/risicovolspelen]
De volgende afspraken zijn er met de kinderen gemaakt betreft de risico’s:
Algemeen
•
•
•
•

De kinderen lopen binnen om stoten/botsen, vallen of uitglijden te voorkomen.
Speelgoed wat niet meer gebruikt wordt, wordt weer netjes opgeruimd.
Er wordt binnen niet geschreeuwd
De kinderen gooien niet met speelgoed. De kinderen wordt geleerd dat dit gevaarlijk is omdat zij
andere daar mee kunnen bezeren. - Als kinderen stuk speelgoed vinden, melden ze dit bij de leiding
en gaan het niet zelf maken. In overleg met de leiding mogen de kinderen het speelgoed in de
prullenbak gooien.

Deuren
•

Met deuren wordt niet gespeeld en onnodig open en dicht gedaan. Ook wordt kinderen
geleerd niet de hand/vingers aan de zijkanten van de deuren te plaatsten. Zodat het gevaar op
vingers tussen de deur en het scharnier wordt beperkt.

•

Kinderen gaan zelfstandig naar de WC. Wel moeten zit melden bij de pedagogisch medewerker
zodat wij weten waar het kind is.
Kinderen wordt geleerd dat zij na een toiletbezoek de handen wassen.

Hygiëne

•
Elektrocutie
•

Ondanks dat de stopcontacten zijn beveiligd leren we de kinderen dat stopcontacten alleen
bedoeld zijn voor stekkers en dat er voor de rest niks anders in gestoken kan worden omdat ze dan
een schok kunnen krijgen.

Verbranding
•
•
•

De kinderen wassen hun handen op de WC, daar is alleen koud water beschikbaar. De kraam met
warm water wordt alleen door de pedagogisch medewerkers gebruikt.
Kinderen mogen niet aan de oven komen omdat deze heet is. Alleen de pedagogisch medewerker
of stagiaires mag de oven open of dicht doen.
De medewerkers zijn allemaal EHBO geschoold en in het bezit van een BHV certificaat. Daarnaast is
er een ontruimingsplan opgesteld en deze hangt op een zichtbare plek bijv. in de buurt van de
brandblusmiddelen.

Beknelling
•

•

Er wordt gelet op het gebruik van speelgoed en knutselmateriaal waar het risico bestaat dat er een
vinger vast komt te zitten in een gat van bv. Een grote kraal of ruimtes die in het speelgoed of
meubilair zitten.
Kinderen wordt geleerd dat vingers gemakkelijk klem kunnen zitten en dat de kinderen dit beter
niet uit kunnen proberen.

Activiteiten
•
•

Kinderen wordt geleerd hoe zij op een goede manier een schaar of prikpen gebruiken. Kinderen
lopen niet met scharen of prikpennen.
Timmer en zaagmateriaal wordt alleen onder toezicht gebruikt tijdens een activiteit.

Buitenmilieu
•

•

•

De kinderen wordt geleerd, dat als zij in de zandbak of op het plein afval/zwerfvuil of viezigheid
zoals honden of kattenpoep vinden zij dit niet met de handen oprapen maar eerst naar de leiding
komen. In overleg, afhankelijk van het soort vuil mag het weggegooid worden.
De kinderen spelen onder toezicht van een pedagogisch medewerker buiten. Kinderen die 8 jaar of
ouder zijn mogen zonder toezicht buitenspelen indien de ouder hiervoor getekend heeft. Wij
hebben een regel dat er maximaal 4 kinderen zonder toezicht buiten mogen spelen en zonder
spelmateriaal als skelters, steps of skeelers. Met sommige kinderen en ouders zijn er afspraken
gemaakt dat het kind buiten het hek mag spelen op het voetbalplein tegenover de BSO. Ook dit is
schriftelijk toegezegd vanuit de ouder en kinderen zijn minimaal 9 jaar.
Aan de picknicktafel zitten we en wordt niet vanaf gestunt met bijvoorbeeld stepjes of andere
spelmaterialen.

4.Risico-inventarisatie
Wij maken gebruik van de RI. Deze inventarisatie heeft inzichtelijk gemaakt welke maatregelen er
genomen moeten worden.
Momenteel zijn we voor de nieuwe locatie bezig met het uitvoeren en uitwerken van de risicoinventarisatie.
De uitkomsten zullen worden verwerkt in een veiligheid en gezondheidsverslag.

5. Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarmee de ander schade op fysiek, mentaal of emotioneel vlak
wordt toegebracht.
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op het
welbevinden van het getroffen kind.
We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen
en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt:
•
•
•

•

Tijdens het teamoverleg wordt er regelmatig over het onderwerp gesproken, om zo een open
cultuur te creëren, waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nageleefd.
In het Pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je met
elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en
niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is.
Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaalt gedrag
ervaren dat niet wenselijk is. We helpen hen mondiger worden op momenten dat dit nodig is.

De volgende maatregelen zijn genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:
•
•
•

•
•
•
•

•

Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring).
We werken met het vier-ogenbeleid.
Medewerkers kennen het vier-ogenbeleid. Op de BSO is dit niet verplicht maar wanneer wij
kinderen verschonen op helpen bij naar het toilet gaan melden we dit bij een collega of de
kinderen. De deuren staan open en zijn ook voorzien van glas.
Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandelt.
Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind
mishandelt.
Er is een Meldcode huiselijk geweld kindermishandeling
Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van
kindermishandeling.
Er is Agressieprotocol in de Meldcode opgenomen. In het protocol wordt beschreven hoe het
risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen als kinderen zo veel als
mogelijk wordt beperkt. Het gaat om het risico op grensoverschrijdend gedrag door
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige
volwassenen en kinderen. Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele, fysieke als
psychische grensoverschrijdingen. Het ziet bijvoorbeeld ook toe op pestgedrag van kinderen
onderling.

6. Achterwacht
•
•
•
•
•

Is 18 jaar of ouder.
Is bij voorkeur in het schoolgebouw aanwezig.
Als de achterwacht niet in het schoolgebouw aanwezig is, dan moet deze oproepbaar zijn en
binnen 15 minuten ter plaatse zijn.
Is bereikbaar op een mobiele telefoon. Het betreffende nummer staat op een duidelijke plaats
vermeld.
Kan deze persoon door omstandigheden niet binnen 10 minuten aanwezig zijn dan wordt de
leidinggevende gebeld.

BSO de Muzikant heeft elke dag een achterwacht. Een achterwacht is iemand die in geval van nood ten
allen tijden ingeschakeld kan worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen structurele achterwacht
en achterwacht bij calamiteiten. Op het moment dat een pedagogisch medewerker alleen in een gebouw
aan het werk is, moet het voor haar duidelijk zijn, wie zij kan bellen als zij ondersteuning nodig heeft. Op het
moment dat zich een calamiteit voordoet (pedagogisch medewerker ziek, kind ziek, ongeval me kind)
waardoor een pedagogisch medewerker de locatie moet verlaten, met als gevolg dat de pedagogisch
medewerker/ kind ratio overschreden wordt, moet voor haar duidelijk zijn, wie zij kan bellen. Dit protocol
stelt dat er binnen 15 minuten een collega of volwassene ter plaatse moet zijn. Als dit geen pedagogisch
medewerker is, maar een externe achterwacht wordt deze alleen ingezet in het geval van acute nood of
calamiteiten.
De achterwacht hoeft echter niet in het pand aanwezig te zijn, maar wel binnen 15 minuten ter plekke
kunnen zijn.
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er altijd twee pedagogisch medewerkers samen met één stagiaire
aanwezig in het gebouw. Op woensdag is er één pedagogisch medewerker aanwezig in het gebouw en op
vrijdag één pedagogisch medeweker samen met een stagiaire waardoor de achterwacht regeling van
kracht is.
Achterwacht buiten het schoolgebouw
De achterwacht in het schoolgebouw aan de Graaf van Egmondstraat 46 is onze conciërge/vrijwilliger Chiel
van Winden aansluitend aan onze openingstijden van 14:00 tot 18:00 uur. Alle medewerkers van BSO de
Muzikant zijn op de hoogte van het calamiteiten en ontruimingsplan. Alle namen en telefoonnummers van
de achterwachten kunt men vinden in de administratiekast en staan tevens in de BSO-telefoons.
Chiel van Winden
Emma van Winden

Telefoonnummer: 0618274411 (ma t/m vrijdag)
Telefoonnummer: 0655860503 (vrijdag)

7. EHBO-regeling
Op locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg van een
ongeluk(je). Dit is niet helemaal te voorkomen en daarom is het nodig dat er geschoolde EHBO’ers op
locatie aan het werk zijn. Alle pedagogisch medewerkers van BSO de Muzikant zijn in het bezig van een
geldig kinder-EHBO en BHV certificaat.
Alle diploma’s zitten in de map diploma’s en certificaten.

8. Beleidscyclus
Naast de coaching wordt er 50 uur per jaar besteed aan het actualiseren van het pedagogisch beleid. De
pedagogisch beleidsmedewerker/coach van de Muzikant houdt zich ook bezig met de ontwikkeling en het
optimaliseren van het pedagogisch beleid van de organisatie. Emma van Winden vervult deze functie vanaf
november 2019.
We starten met een uitgebreide risico-inventarisatie. Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie
maken we een actieplan en een jaarplan op. De voortgang van beide plannen wordt regelmatig
geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en
Gezondheid bijgesteld. En bij veranderingen van situaties directe aanpassing.
Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal actiepunten op de agenda gezet met als doel de
kwaliteit van de opvang te verbeteren.
Per kwartaal wordt er tijdens een teamoverleg geëvalueerd of de genomen maatregelen een positief effect
hebben gehad. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast.
Omdat we willen dat er direct een maatregel aangepast worden werken we met standaardformulier zie
bijlage 5. Via dit formulier kunnen we het veiligheid en gezondheid beleid aanpassen waar nodig.

9. Communicatie intern en extern
Intern
BSO de Muzikant is geen ouderwets hiërarchisch bedrijf. Medewerkers staan naast elkaar in plaats van
onder elkaar in lagen. Ook met het maken van het beleid is dit terug te zien. De grote lijnen worden
opgesteld door de beleidsmedewerker. Maar ook de visie en ideeën worden van de vaste pedagogisch
medewerkers gevraagd en met elkaar besproken. Zo worden verschillende situaties belicht en wordt er
gezorgd voor een zuiver beleid, het is niet geheel opgesteld door één persoon. Met elkaar willen we de
beste kwaliteit aan de kinderen geven. De beleidsmedewerker schrijft alles uit en deelt dit dan met haar
collega’s.
Met elkaar delen we al onze passie voor het Vrije school pedagogiek en de antroposofische visie.
Ieder kwartaal vinden er werkoverleggen plaats. Hierin komen de medewerkers bij elkaar om situaties met
elkaar te bespreken. Wat gaat er goed, waar lopen we tegen aan, wat heeft men geobserveerd, welke
kinderen hebben extra hulp nodig, waar willen we met elkaar naar toe, zijn er veranderingen in de
wet/pedagogisch beleidsplan, wat is de gezamenlijke visie en zitten we nog op het juiste spoor etc. Ook
deze gesprekken worden genotuleerd en coach/beleidsmedewerker zal hierin de leiding nemen. Tijdens
deze gezamenlijke besprekingen is het belangrijk dat elke pedagogisch medewerker de kans krijgt om iets
toe te voegen en gehoord te worden. Tussendoor is zijn er ook nog mogelijkheden om dingen met elkaar te
bespreken, pedagogisch medewerkers kaarten dit dan zelf aan.
Om ervoor te zorgen dat de pedagogisch medewerker bij blijft in de nieuwe ontwikkelingen worden er
verschillende trainingen en bijeenkomsten van de overheid bijgewoond.
‘Wil je een schip bouwen, roep dan niet de mensen bij elkaar om plannen te maken, het werk te verdelen,
gereedschap te halen en hout te kappen, maar breng ze het hartstochtelijke verlangen naar de wijde, eindeloze
zee bij. Dan bouwen ze het schip zonder hulp.’– Antoine de Saint-d’Exupéry.
Extern
Tijdens intakegesprekken worden ouders op de hoogte gesteld van ons pedagogisch beleidsplan en
veiligheid en gezondheidsbeleid. Na inschrijving ontvangen ouders deze ook per mail. Indien er iets is
gewijzigd in het pedagogisch beleidsplan wordt dit eerst met de oudercommissie gedeeld en daarna met
alle ouder(s)/verzorger(s) van BSO de Muzikant.
Verder worden ouder(s) op de hoogte gesteld van activiteiten via de mail, prikbord, mondeling of de
nieuwsbrief.

