Protocol Huisregels

Doel:
Afspraken en regels zijn er om duidelijkheid en structuur te geven in hoe wij met elkaar en onze omgeving
omgaan en om Kinderopvang Omy voor een ieder zo veilig mogelijk te houden.

Waarom?
Het biedt een duidelijke structuur en het bied veiligheid aan de kinderen, ouders en medewerkers. Door de
continuïteit krijgen kinderen vertrouwen in de opvang en meer zelfvertrouwen. Zo weten ze goed wat wel en
niet mag bij de verschillende pedagogisch medewerksters omdat zij dezelfde regels hanteren en op één lijn
zitten. De huisregels voor kinderen, ouders en medewerkers zorgen voor veiligheid in de kinderopvang.

Uitgangspunt:
Risico monitor

Wie is uitvoerend verantwoordelijk?
Pedagogisch medewerkers en de eindverantwoordelijke van Kinderopvang Omy

Werkwijze
Zie werkinstructie huisregels

Werkinstructie Huisregels
Deze werkinstructie wordt uitgevoerd door Pedagogisch medewerkers en eindverantwoordelijke van
Kinderopvang Omy op het moment dat de hieronder beschreven situatie zich voordoet.

1.

Inleiding

Huisregels pedagogisch medewerksters



Wij houden toezicht op de kinderen wanneer wij het pand betreden.



Kinderen mogen niet alleen in de gang/hal spelen.



Oneffenheden op de muur en vloer worden gemeld bij de receptie van de Leyhoeve



Rustig de deuren openen en sluiten.



Lampen die aan vervanging toe zijn worden gemeld bij de receptie van de Leyhoeve.


Tassen buiten bereik van de kinderen opbergen.



Ouders aanspreken wanneer zij tassen op de grond neerzetten.



Maandelijkse controle op meubilair (splinters).



Speelgoed dat stuk is of splinters heeft weggooien en melden bij de leidinggevende.



Toezicht houden op de kinderen dat zij geen toegang heeft tot tassen van de ouders.



Hete dranken op de groep buiten bereik van de kinderen neerzetten en thee altijd

mengen met wat koud water.


Tijdens knutsel activiteiten de kinderen begeleiden en toezicht houden.



Wekelijkse controle van levensmiddelen op houdbaarheid.



De speeltoestellen controleren op gebreken tijdens het buiten spelen.



Toezicht houden op de kinderen tijdens de activiteiten in de buitenruimte en

begeleid kinderen tijdens het gebruik op speeltoestellen.



Buiten speelmaterialen maandelijks controleren.
Speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt opruimen of rouleren met ander

speelgoed.


Buitenruimte controleren op zwerfvuil voordat de kinderen naar buiten gaan.



Verschillende leeftijdsgroepen op een ander tijdstip buiten laten spelen.



Toezicht houden op de kinderen dat zij niet over de omheining klimmen.



Kasten en deuren van bergruimte dicht doen.



Schoonmaakmiddelen opbergen in gesloten kast buiten bereik van de kinderen.




Wanneer er afval op de vloer ligt, dan ruimen we dit direct op.
Wanneer de vloer nat is drogen wij de vloer.



Elektrische apparaten zo hoog mogelijk plaatsen zodat kinderen er niet bij kunnen.



Messen achter in de la opbergen zodat de kinderen er niet bij kunnen.


Tijdens een uitje buiten de opvang, kinderen de regels vertellen (verkeersregels),
afspraken maken en toezicht houden.



Goede voorbereiding voor een uitje buiten de opvang. Wat moet je meenemen.



Ruim los speelmateriaal in de buurt van speeltoestellen direct op.




Ruim medicatie op een plaats waar kinderen niet bij kunnen komen.
Afspraak met de kinderen dat zij niet bij ramen/ruiten mogen spelen.

2.Huisregels kinderen


In het gebouw gaan we lopen en buiten mogen wij rennen.



Rustig de deuren openen en sluiten.



Wij gooien niet met speelgoed.



Wij klimmen niet op de kasten en meubilair.



Als we klaar zijn met speelgoed ruimen we het speelgoed op de plek waar het hoort.



Jassen hangen we aan de kapstok en de schoenen ruimen we op onder de kapstok.



Wij praten rustig op de groep.



Pesten vinden wij niet leuk, we zijn aardig voor elkaar.



Wij gaan niet van de groepspeelplaats af zonder toestemming.



Speelgoed wat op de groep hoort, nemen we niet mee naar buiten en speelgoed wat

buiten hoort nemen we niet mee naar binnen.

3.



Op het toilet nemen wij geen speelgoed mee.



Drinken doen wij uit de eigen beker en eten met eigen bestek.



Maak de volgende afspraak met kinderen: ga voorzichtig om met kranen.

Huisregels Ouders


Tassen buiten bereik van de kinderen opbergen.



Het is niet toegestaan om eigen drinken of etenswaren op de groep mee te nemen. (

behalve babyvoeding)


Bij het betreden van het pand graag schoenen uit trekken en slofjes aantrekken.



Ouders verzoeken wij binnen in de groep te komen om een goede overdracht te

geven.

2.

Infectieziekten:

Verspreiding van ziekteverwekkers beperkt u door een goede hygiëne. Kinderen hebben nog een lage
weerstand en kunnen erg ziek worden door ziekteverwekkers. Daarom zijn kinderen extra kwetsbaar. Zij
hebben een grotere kans op het oplopen van een infectieziekte via andere kinderen en het gebruik van
gezamenlijke spullen en toiletten. Een hygiënische omgeving is belangrijk voor de gezondheid van het kind.
Hiervoor gelden de volgende basisregels:





Breng wat vuil is niet in contact met wat schoon is, en andersom.
Maak schoon wat vuil is of gooi het weg.
Je kunt niet altijd aan de buitenkant beoordelen of iets vuil of schoon is.
Alles begint en eindigt met handhygiëne.

Door aandacht te besteden aan hygiëne verkleint u de risico’s op ziektes, denk aan:




een schone leefomgeving;
goede persoonlijke hygiëne;
bewust hygiënisch gedrag.

3 Persoonlijke hygiëne

3.1 Handhygiëne
Via de handen worden de meeste ziekten verspreid en overgebracht. Het is daarom belangrijk voor de
beroepskrachten én de kinderen om de handen goed schoon te houden door deze te wassen met water en
zeep en goed af te drogen om ziekteverspreiding te beperken.
Voor het handen wassen gelden de volgende normen:
Hygiënenormen




Was handen vóór:
o het bereiden of aanraken van het eten en flesvoeding;
o het eten of helpen bij het eten;
o het verzorgen van een wond;
o het aanbrengen van crème of zalf.
Was handen na:
o het bezoek aan het toilet;
o het verschonen van een luier;

o
o
o
o
o
o
o
o
o

het afvegen van de billen van een kind;
het contact met lichaamsvocht zoals speeksel, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed;
het verzorgen van een wond;
bij zichtbaar of voelbaar vuile handen;
het hoesten, niezen of het snuiten van de neus (ook bij gebruik van een zakdoek);
het buitenspelen;
het contact met vuil textiel, afval of de afvalbak;
het schoonmaken;
het uittrekken van handschoenen.

3.2 Hoesten en niezen
Houdt u zich tijdens het hoesten of niezen aan de volgende normen:
Hygiënenormen



Hoest of nies in een papieren zakdoek, of aan de binnenkant van de ellenboog, of anders in de mouwen.
Gooi papieren zakdoeken na gebruik meteen weg. Pas een goede handhygiëne toe.

3.3 Hygiëne tijdens het verschonen
Tijdens het verschonen van de luiers kunt u urine of ontlasting op uw handen krijgen, ook al kunt u dit niet
(altijd) zien. In urine en ontlasting kunnen ziekteverwekkers zitten. Tijdens het verschonen van een kind, kan er
urine of ontlasting op het verschoonkussen komen. Daarom is het nodig om hygiënisch te werken en het
verschoonkussen goed schoon te houden.
Voor het hygiënisch werken tijdens en na het verschonen gelden de volgende normen:
Hygiënenormen






Plaats de verschoonplaats in de buurt van een kraan met zeep en papieren doekjes, maar gescheiden van de voedselbere
Verschoon kinderen op een verschoonkussen van glad en afwasbaar materiaal dat met water en allesreiniger schoon te
Billendoekjes e.d. zijn niet geschikt om het verschoonkussen schoon te maken.
Vervang het verschoonkussen direct als het beschadigd is.
Gebruik handdoeken als bescherming en vervang deze na elk kind en maak het kussen schoon bij zichtbare vervuiling of
geen handdoek, maar maak schoon na elke verschoning.
Gooi de gebruikte luier na het verschonen direct in een luieremmer of in een afgesloten afvalemmer (met voetpedaal).

3.5 Toiletgebruik
Ook op handen en sanitair kan urine en ontlasting komen na een toiletbezoek. Vuile handen kunnen
ziekteverwekkers op verschillende oppervlakten verspreiden. Denk hierbij aan de spoelknop, de kraan, de
handdoekhouder, de lichtschakelaar of de deurkruk.
Hygiënenormen


Houdt u zich aan de instructies voor het handen wassen; zie instructies bij de kranen.

4. Schoonmaken en desinfecteren
Schoonmaken is stof en vuil verwijderen en hierdoor ook de meeste ziekteverwekkers, bijvoorbeeld door te
stofzuigen of te dweilen. Desinfecteren is het verwijderen van ziekteverwekkers, tot een zo laag niveau dat
deze niet meer ziekmakend zijn. Dit doet u pas ná het schoonmaken en in bepaalde situaties zoals bij een
uitbraak van een ziekte.
Hygiënenormen












Maak schoon van ‘schoon’ naar ‘vuil’ en van ‘hoog’ naar ‘laag’.
Meubels en voorwerpen maakt u schoon met een allesreiniger van een huishoudelijk
schoonmaakmiddel, of gebruik microvezeldoekjes.
Gebruik schoonmaakmiddelen volgens de instructie op de verpakking.
Ververs zichtbaar vies sop direct.
Maak schoonmaakmaterialen na gebruik schoon.
Maak de vloer schoon met een schone dweil of een mop.
Gebruik altijd schone doeken, wissers, en wegwerpsponzen.
Was doeken op 60°C en laat ze aan de lucht drogen.
Meng water met allesreiniger in een fles of plantenspuit voor het schoonmaken van een
verschoonkussen. Zorg dat de plantenspuit niet op vernevelstand staat en maak deze iedere dag leeg
en schoon.
Vervang het filter van de stofzuiger volgens de fabrieksvoorschriften.

5 Hygiëne in speel- en zwemgelegenheden
5.1 Zandbakken en zandwatertafels
Zandbakken
Voor de hygiëne van het kind tijdens het spelen in een zandbak gelden de volgende normen:
Hygiënenormen







Bedek de zandbak met een vocht doorlatende dekking.
Controleer het zand op vuil voor het spelen en maak zo nodig schoon.
Schep uitwerpselen van honden en katten met ruim zand eromheen uit.
Laat kinderen niet eten of drinken in de zandbak.
Veeg het zand goed af van de kleding.
Was de handen van de kinderen na het spelen in de zandbak.

5.2 Buitenzwembadje
Met warm weer wordt er mogelijk een zwembadje buiten gezet voor een korte periode. Ook voor zwembadjes
is de veiligheid en de hygiëne van het kind enorm belangrijk. Het water in het zwembadje kan vervuild raken
door de urine, ontlasting of speeksel van kinderen. Het water kan besmet worden met ziekteverwekkers en een
kind kan dit binnen krijgen door het water in te slikken.
Voor het beperken van de infectieverspreiding en hygiëne in een zwembadje gelden de volgende normen:
Hygiënenormen








Controleer of het bad schoon is voordat u dit vult met water.
Vul het bad elke dag met drinkwater.
Ververs het water direct zodra het zichtbaar vervuild is.
Gebruik alleen speelgoed wat tegen water kan zoals kunststof of roestvrijstaal.
Maak bad speelgoed schoon na gebruik.
Zorg ervoor dat er geen dieren in het water kunnen komen.
Maak het zwembadje schoon na ieder gebruik.

6. Veilig Slapen & Ventilatie bij de opvang

Als de kindjes naar bed gebracht worden houden we altijd rekening met de 4 basis regels:
1.Leg het kind op de rug.
2. In een eigen slaapzak.
2.Op een eigen setje lakens, zoveel mogelijk in een eigen bedje.
4.In een leeg bedje

De slaapkamers zijn voorzien van werkende babyfoon met camera beeld en geluid.
De hele opvang dus inclusief beide slaapkamers zijn voorzien van vloerverwarming, een ventilatie,
luchtzuivering en airco systeem. Omdat de opvang inpandig zit in de Leyhoeve worden deze
ventilatie systemen uitvoerig en regelmatig aan de hand van de veiligheidsvoorschriften
gecontroleerd.

