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Protocol Veiligheid 
 
Het begrip veiligheid omvat verschillende aspecten: 

a. Fysieke veiligheid; een veilige omgeving 
b. Emotionele veiligheid; een veilig gevoel, geborgenheid 
c. Gebruiksveiligheid; een veilig handelen. 

 

a. Fysieke veiligheid 
 

De veiligheid van de omgeving wordt bepaald door wettelijke voorschriften. Zo heeft al het speelgoed in Nederland 
een keurmerk en voldoet onze inrichting en het gebouw aan de eisen van de GGD en de brandweer. (zie K.H. 7.1) 
 

b. Emotionele veiligheid 
 

Emotionele veiligheid, gevoel van geborgenheid tijdens de opvang wordt verzorgd door de groepsleiding. Ten eerste 
doordat iedere groep zijn vaste PM’ers heeft. Daarnaast hebben wij een pedagogisch beleid (K.H. 4.8) opgesteld 
waardoor er op gelijke wijze met bepaalde situaties wordt omgegaan. Bovendien zorgt kinderopvang Mamaloe voor 
de juiste functionele inrichting en  middelen. Tevens  
 

c. Gebruiksveiligheid 
 

Voor de veiligheid zijn in onze gebouwen allerlei preventieve maatregelen genomen. Deze kun je terugvinden in het 
protocol Calamiteiten (K.H. 9.5.1) Jij, als PM-er, dient ervoor te zorgen dat deze maatregelen ook naar behoren 
uitgevoerd worden.  Bij het openen ’s morgens zorg je dat alle nooduitgangen geopend zijn en altijd vrij toegankelijk. 
Wanneer je gebreken ontdekt, moet je dit, indien mogelijk, zelf direct oplossen en dit ook nog zo snel mogelijk melden 
aan het locatiehoofd. Je kunt dit doen middels het formulier gevaarlijke situaties (K.H.  9.6.15) Stagiaires en 
invalkrachten vallen altijd onder de verantwoording van de vaste groepsleiding! 
 
Voor feestdagen dienen er altijd brandvertragende slingers gebruikt te worden en geïmpregneerde kunstkerstbomen. 
Overige versieringen (bv zelfgemaakte slingers) dienen altijd alleen langs de wanden te worden opgehangen, niet 
langs het plafond.  
 
Het is niet toegestaan om echte kaarsjes/waxinelichtjes  te gebruiken in de groepen. Ook sterretjes mogen alleen 
buiten worden afgestoken. 
 

In onze gebouwen zijn er verschillende soorten warmwaterkranen geïnstalleerd. Wees er bij gebruik altijd op bedacht 
dat er te heet water uit de kraan kan komen! Zorg dat nieuwe invalkrachten en stagiaires hiervan ook goed op de 
hoogte zijn.  
 

d. Veiligheid van toegangsdeuren 
 

Locatie Dorpsstraat: 
Bezoekers moeten aan de buitendeur aanbellen, en worden na beantwoording via de beeld-intercom binnengelaten in 
de centrale gang van het gebouw.  Wanneer het niet duidelijk is wie er aan de deur staat, dan loopt de PM’er naar de 
deur om deze persoonlijk te openen. 
 
Locatie Krabbenkooi – locatie Montessori: 
Bezoekers moeten aan de buitendeur aanbellen, en worden na beantwoording via de beeld-intercom binnengelaten in 
de centrale gang van het gebouw.  Wanneer het niet duidelijk is wie er aan de deur staat, dan loopt de PM’er naar de 
deur om deze persoonlijk te openen. De groepsdeuren van po en kdv zijn tevens voorzien van een cijfercodeslot. 
 
Locatie Oost: 
Tijdens openingstijden van de school is de locatie niet vrij toegankelijk. Alleen de poort in de Burg. Blomlaan is dan 
open en daar kunnen ouders aanbellen bij de deur van de peuterspeelzaal. Na schooltijd zijn de poorten wel open, 
maar indien nodig zijn dan de buitendeuren op slot. Ouders kunnen dan aanbellen en de PM’ers doen dan persoonlijk 
de deur open. De groepsdeur van de kdv groep is tevens voorzien van een cijfercodeslot. 
 
 



  Protocol veiligheid                                  K.H. 9.5.23/05-03-2020 2/6 

Locatie Rode Schouw: 
Tijdens openingstijden van de school is de locatie vrij toegankelijk. Daarbuiten moeten bezoekers aanbellen en worden 
zij na beantwoording via de beeld-intercom binnengelaten in de centrale gang van het gebouw.  Wanneer het niet 
duidelijk is wie er aan de deur staat, dan loopt de PM’er naar de deur om deze persoonlijk te openen. De groepsdeur 
van de kdv groep is tevens voorzien van een cijfercodeslot. 
 
Locatie Aanloop (ingang Fred. Maystraat): 
Tijdens openingstijden van de school is de locatie vrij toegankelijk. Daarbuiten moeten bezoekers aanbellen/kloppen 
en worden zij binnengelaten in de centrale gang van het gebouw.   
 
Locatie Aanloop (ingang Kapittelstraat ): 
Bezoekers moeten aanbellen/kloppen. 
 
Locatie Nieuwe Veste : 
Tijdens openingstijden van de school is de locatie vrij toegankelijk. Daarbuiten moeten bezoekers aanbellen/kloppen 
en worden zij binnengelaten in de centrale gang van het gebouw.   
 
 

e. Veilige materialen 
 

Voor alle apparaten geldt een gebruiksaanwijzing. Deze dien je te volgen. 
Bij het gebruik van andere materialen, zoals meubilair en speelgoed, zul je zelf goed moeten letten op een veilig 
gebruik. Bijvoorbeeld: 
 

T.a.v. de kinderdagverblijf/po groepen: 
 

Speelgoed: 
• Geef een goedgekeurd speelgoedje voor grote kinderen niet zomaar aan een baby; biedt speelgoed aan passende bij de 

ontwikkeling van het kind 

• Zorg ervoor dat de kleine kinderen de groten niet kunnen storen bij hun activiteiten met kleine materialen. 

• Zorg dat er niet te veel speelgoed op de vloer ligt / ruim dit regelmatig op 

• Speelgoed dat als opstapmogelijkheid  kan dienen uit de box halen wanneer hier kinderen in gaan die kunnen staan.  

• Zorg ervoor dat er geen materialen /speelgoed onder de box liggen waar kinderen op kunnen klimmen. 

• Speelgoed met kleine onderdelen opbergen op een plaats waar kinderen er zelf niet bij kunnen. 

• Koordjes van speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 cm. 

• Zet een poppenhuis op speelhoogte. 

• Kapot of beschadigd speelgoed moet je direct weggooien of apart leggen voor reparatie. 
 

Groepsruimtes: 
• Wanneer een baby zich optrekt tot staan in de box, zet je daar bv. geen speelgoed of i.d. meer bij in de box, waar het op 

kan klimmen en daardoor makkelijk over de rand heen kan vallen.  

• Oudere kinderen die uit de box kunnen klimmen niet meer in de box zetten (vanaf 2 jaar) 

• Houdt rekening met wat andere kinderen in de groep voor onveilige situaties kunnen veroorzaken. Zo zou je een kleine 
baby in een maxi-cosi best even op tafel kunnen zetten, maar niet wanneer er peuters rondlopen die de maxi-cosi van de 
tafel af kunnen trekken. 

• Gebruik wipstoeltjes niet meer wanneer het kind te groot, te zwaar of te beweeglijk is. 

• Vergeet nooit de gordeltjes in de maxi-cosi, wipstoel of buggy dicht te doen. 

• Laat kinderen nooit in de vensterbank klimmen. 

• Zet geen opstapjes bij de ramen 

• Zet de ramen nooit verder open dan op kierstand. 

• Laat kinderen niet op de draaistoelen spelen. 

• Laat kinderen onder begeleiding in en uit de stoel klimmen. 

• Doe beweeglijke kinderen een tuigje aan in de stoel. 

• Gebruik een stoelverkleiner bij kleine kinderen. 

• Plaats beweeglijke kinderen naast een ped. medewerker. 

• Laat (beweeglijke) kinderen niet zonder toezicht aan tafel zitten. 

• Als er gemorst wordt: direct opruimen en vloer droogwrijven. 

• Wees attent op kindervingers tijdens het sluiten van deuren 

• Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de deuren en open deuren rustig 
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• Zorg ervoor dat kinderen binnen niet gooien met voorwerpen 

• Zorg voor voldoende loopruimte bij radiatoren 

• Zorg voor voldoende loopruimte rondom meubilair 

• Houdt de deur van de keuken gesloten (locatie Dorpsstraat – kdv) 

• Controleer de ruimtes bij de start van de dag  en gedurende de dag regelmatig op rondslingerende (kleine) voorwerpen. 

• Zie erop toe dat kinderen binnen niet (in de gang) rennen. 

• Vervang lampen tijdig wanneer deze stuk zijn. (in alle ruimtes) 

• Zorg ervoor dat snoeren van elektrische apparaten buiten bereik van de kinderen zijn. 

Keuken : 
• Laat kinderen nooit zonder toezicht in de keuken 

• Zet de waterkoker en het koffiezetapparaat en de flessenwarmer altijd achterin op het aanrecht 

• Wanneer de oven aanstaat (op kindhoogte) , geen kinderen toelaten in de keuken. 

• Berg schoonmaakmiddelen altijd op in een hoge kast. 

• Plaats messen met de snijkant naar beneden in de vaatwasser. 

• Zet geen spullen op de kookplaten van het fornuis, deze kunnen warm zijn. 

• Giet de waterkoker na gebruik leeg. 

• Plaats geen opstapjes bij plaatsen waar kinderen niet bij mogen komen (bv. keukenaanrecht, heet water kraan) 
 

Verzorgingsruimte / commode: 
• Kijk voor je de aankleedtafel in hoogte versteld altijd of er geen kind (bv. een armpje) in het tussengedeelte zit. 

• Loop nooit bij een kind weg als het op het aankleedkussen ligt. 

• Begeleidt ten allen tijden kinderen bij het naar boven en beneden klimmen van het trapje van de aankleedtafel. 

• Voel eerst zelf of het water niet te heet is alvorens je een kind afspoelt. 

• Zet lotions e.d. hoog weg (buiten bereik van kinderen) 

• Schuif het trapje altijd terug in de commode. 
 

Slaapkamer: 
• Sluit altijd het hek van een hoogslaper. 

• Til de kinderen nooit aan de handen (maar onder de oksels) op om in of uit bed te halen. 

• Laat de klep (indien aanwezig) altijd in de laagste stand gefixeerd staan. 

• Gebruik altijd de aanwezige knipjes (op bedden en boxen) 

• Zorg voor een parate kennis van het protocol Wiegendood 

• Geen opslag in een slaapkamer plaatsen. 

• Controleer regelmatig of de bevestigingspunten voor de bedbodem nog stevig en stabiel zijn. 

• Controleer stiksels van speelgoedbeesten regelmatig. 

• Controleer de temperatuur van de slaapkamer(s) regelmatig. 

• Dek de bedden voor baby’s kort op. 

• Voer regelmatig controles uit tijdens de slaaptijden van de kinderen. 

• Haal kinderen die wakker zijn, direct uit bed. 

• Bij k.o. Mamaloe worden kinderen NIET ingebakerd. Evt op aanvraag van de ouders en met schriftelijke toestemming 
wordt een bakerzak gebruikt. 

• Bij hoge uitzondering mag een kinderwagen te slapen gelegd worden. Ouders geven hiervoor dan extra toestemming op 
het intakeformulier. 

• De kinderwagen mag nooit worden afgesloten/afgedekt.  
 

Eten en drinken: 
• Drink hete dranken uitsluitend en rustig aan tafel. 

• Bewaar thee uitsluitend in thermoskannen. 

• Biedt eten aan kinderen aan passende bij de ontwikkeling van het kind. 

• Messen worden bij het tafeldekken pas op tafel gelegd als de ped. medewerkers aan tafel gaan. 

• Drink geen thee als kinderen op schoot zitten. 

• Laat kinderen niet met eten in hun mond rennen, de trap op/aflopen, stoeien enz.. 

• Er mag niet gegeten of gedronken worden in de zandbak of het zwembadje. 

• Laat kinderen altijd zitten met een beker drinken. 
 

Entree / Hal / Trap: 
• Wijs iedereen (ouders, collega’s, bezoekers) op het goed sluiten van de tussendeur in de hal en voordeur van locatie 

Dorpsstraat. 

• Bestrijd in de winter, indien nodig, gladheid op de entree trap met het hiervoor bestemde strooimateriaal of door te vegen. 

• Kdv kinderen mogen niet alleen de trap op en af. 
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• Zorg ervoor dat de deur van het trappenhuis op de 1e  en 2e verdieping, bij aanwezigheid van kdv kinderen, gesloten is. 

• Stel bij mankementen aan de trap in de locatie Krabbenkooi en Montessori ook de beheerders van het gebouw op de 
hoogte. 

• Indien ouders hun kind met een kinderwagen brengen, maak dan met hen een afspraak omtrent het stallen van deze 
kinderwagen. 

• Kinderen mogen niet rennen in de gang. Spreek dit ook regelmatig met de kinderen door. 

• Houdt altijd de deur van de groep naar de hal gesloten. 
 

Buiten: 
• Laat de kinderen nooit zonder toezicht wanneer er een gevuld zwembadje in de tuin staat. 

• Ruim het zwembadje altijd buiten bereik van de kinderen op als het niet gebruikt wordt. 

• Geef het goede voorbeeld aan de kinderen in het verkeer; bv. tijdens uitstapjes.  

• Smeer kinderen goed in als ze buiten in de zon spelen. Gebruik minstens factor 30 en herhaal dit om de 2 uur. 

• Geef kinderen indien nodig een T-shirt aan en een zonnehoedje op. 

• Laat kinderen onder de 12 maanden niet in direct zonlicht spelen. 

• Houdt kinderen bij warm weer tussen 12.00 en 15.00 uur binnen of in de schaduw. 

• Beperk zoet eten en drinken i.v.m. aantrekken van insecten en maak plakkerige handen en gezichten direct schoon. 

• Geeft kinderen een rietje bij het buiten drinken om insecten steken in de mond te voorkomen. 

• Houdt altijd toezicht tijdens het buitenspelen (kdv) en corrigeer de kinderen indien nodig. 

• Laat kinderen nooit op de brandtrap spelen. 

• Zorg voor een vrije valruimte rond speeltoestellen (bv.: geen attributen op de rubbertegels rondom het klimrek) 

• Doe altijd de luier uit, wanneer een kindje in het zwembad gaat spelen. 

• Zorg ervoor dat het hek gesloten / afgesloten is. 

• Voer dagelijks visuele inspecties uit – controleer op zwerfvuil en kleine voorwerpen (knikkers, kiezelsteentjes) op plein en 
in de zandbak.     

• Maak bemoste (dus gladde) gedeeltes in de buitenruimtes schoon. 

• Er mogen geen fietsen gestald worden in de buitenspeelruimte. 

• Zorg dat de schuur altijd weer dicht gaat, zodat kinderen niet alleen de schuur in kunnen gaan. 

• Zorg dat koordjes aan kleding nergens achter kunnen blijven hangen. (ophanggevaar) 
 

Overig: 
• Zorg ervoor dat de directeur op de hoogte gebracht wordt van gebreken rond de omgeving / entree / trap / speeltoestellen 

/ meubilair enz. en zie erop toe dat er actie ondernomen wordt omtrent deze onveilige situaties. 

• Stagiaires vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de vaste pedagogisch medewerkers. 

• Zorg altijd voor een goede overdracht aan je collega’s. 

• Zorg ervoor dat de radiator buizen voorzien zijn van bescherming 

• Zorg ervoor dat de koordjes van raamdecoraties buiten bereik van de (jonge) kinderen zijn. 

• Zorg dat bergkasten/ruimtes dmv een slot afgesloten zijn en hang de sleutel buiten bereik van de kinderen. 

• Laat kinderen niet toe in bergkasten. 

• Zorg ervoor dat er geen plastic zakken rondslingeren en berg ze altijd op in afsluitbare kasten. 

• Zorg ervoor dat de tassen van de ped. medewerkers (incl. sigaretten / aanstekers / medicijnen) buiten bereik van de 
kinderen bewaard worden. 

• Zorg ervoor dat aanstekers en lucifers buiten bereik van de kinderen bewaard worden. 

• Volg voor vervoer over straat altijd de instructies van de vervoersrichtlijnen (K.H. 9.6.74) 

• Controleer meubilair regelmatig op splinters. 

• Droog direct de vloer wanneer men met natte schoenen binnenkomt. 

• Bij extreme hitte volg je het warmteprotocol (K.H. 9.5.50) 
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T.a.v. de bso-groepen 
 
Speelgoed: 

• Zorg dat er niet te veel speelgoed op de vloer ligt / ruim dit regelmatig op 

• Koordjes van speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 cm. 

• Zet een poppenhuis op speelhoogte. 

• Kapot of beschadigd speelgoed moet je direct weggooien of apart leggen voor reparatie. 
 

Groepsruimtes: 
• Laat kinderen nooit in de vensterbank klimmen. 

• Zet geen opstapjes bij de ramen en zet de ramen nooit verder open dan op kierstand. 

• Laat kinderen niet op de draaistoelen spelen. 

• Als er gemorst wordt: direct opruimen en vloer droogwrijven. 

• Wees attent op kindervingers tijdens het sluiten van deuren 

• Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de deuren en open deuren rustig 

• Zorg ervoor dat kinderen binnen niet gooien met voorwerpen 

• Zorg voor voldoende loopruimte bij radiatoren 

• Zorg voor voldoende loopruimte rondom meubilair 

• Controleer de ruimtes bij de start van de dag  en gedurende de dag regelmatig op rondslingerende voorwerpen. 

• Zie erop toe dat kinderen binnen rustig lopen. (geen ren- en tikspelletjes binnen doen) 

• Zorg dat de zolderramen altijd op de knip zitten als de kinderen daar spelen en je niet constant toezicht kunt houden. 

• Kinderen mogen nooit zelfstandig een stekker van bv. radio of tv zelfstandig in of uit het stopcontact halen. 

• Kinderen alleen onder toezicht laten werken in de timmerkamer/klusklas (locatie Dorpsstraat en Oost) – geef goede uitleg 
over het veilig omgaan met gereedschap 

• Kinderen doen uitsluitend onder begeleiding activiteiten als koken en bakken, waarbij de groepsleiding let op het veilig 
omgaan met kookplaat, oven enz. 

• Bespreek met de kinderen regelmatig de gedragsregels. (regel van de week) 

• Leer kinderen hoe ze een schaar moeten vasthouden als ze er mee lopen. 

• Laat de kinderen niet met stoelen of tafeltjes op het klimtouw klimmen. Zorg dat er alleen zachte materialen in de omgeving 
van het touw liggen. 

• Vervang lampen tijdig wanneer deze stuk zijn. (in alle ruimtes) 

• Zorg ervoor dat snoeren van elektrische apparaten buiten bereik van de kinderen zijn. 
 

Keuken : 
• Laat kinderen nooit zonder toezicht in de keuken 

• Zet de waterkoker en het koffiezetapparaat altijd achterin op het aanrecht 

• Wanneer de oven aanstaat (op kindhoogte) , geen kinderen toelaten in de keuken. 

• Berg schoonmaakmiddelen altijd op in een hoge kast (buiten bereik van kinderen). 

• Plaats messen ondersteboven in de vaatwasser. 

• Zet geen spullen op de kookplaten van het fornuis, deze kunnen warm zijn. 

• Giet de waterkoker na gebruik leeg. 

• Plaats geen opstapjes bij plaatsen waar kinderen niet bij mogen komen (bv. keukenaanrecht, heet water kraan) 

 
Eten en drinken: 

• Drink hete dranken uitsluitend en rustig aan tafel. 

• Bewaar thee uitsluitend in thermoskannen. 

• Laat kinderen niet met eten in hun mond rennen, de trap op/aflopen, stoeien enz.. 

• Er mag niet gegeten of gedronken worden in de zandbak. 

• Laat kinderen altijd zitten met een beker drinken. 
 

Entree / Hal / Trap: 
• Wijs iedereen (ouders, collega’s, bezoekers) op het goed sluiten van de tussendeur in de hal van locatie Dorpsstraat. 

• Bestrijd in de winter, indien nodig, gladheid op de entree trap met het hiervoor bestemde strooimateriaal of door te vegen. 

• Zorg ervoor dat kinderen niet van de trapleuning naar beneden glijden. 

• Let erop dat kinderen niet spelen op de trap / balustrade 

• Zorg ervoor dat de deur van het trappenhuis op de 1e  en 2e verdieping, bij aanwezigheid van kinderen onder de 4 jaar, 
gesloten is. 

• Zorg ervoor dat er geen stoelen in het trappenhuis neergezet worden i.v.m. klim- en valgevaar. 

• Kinderen mogen niet rennen in de gang. Spreek dit ook regelmatig met de kinderen door (middels de leefregel) 
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Buiten: 
• Laat de kinderen nooit zonder toezicht wanneer er een gevuld zwembadje in de tuin staat. 

• Ruim het zwembad altijd buiten bereik van de kinderen op als het niet gebruikt wordt. 

• Geef het goede voorbeeld aan de kinderen in het verkeer; bv. tijdens uitstapjes.  

• Smeer kinderen goed in als ze buiten in de zon spelen. Gebruik hiervoor minstens factor 30 en herhaal dit iedere 2 uur. 

• Geef kinderen indien nodig een t-shirt aan en een zonnepet op. 

• Houdt kinderen bij warm weer tussen 12.00 en 15.00 u. in de schaduw of binnen. 

• Beperk zoet eten en drinken ivm aantrekken van insecten en maak plakkerige handen en gezichten direct schoon. 

• Zorg voor een vrije valruimte rond speeltoestellen (bv.: geen attributen op de rubbertegels rondom het klimrek) 

• Zorg ervoor dat het hek gesloten / afgesloten is. 

• Laat kinderen nooit op de brandtrap spelen. 

• Voer dagelijks visuele inspecties uit – controleer op zwerfvuil op plein en in de zandbak.               

• Maak bemoste (dus gladde) gedeeltes in de buitenruimtes schoon. 

• Er mogen geen fietsen gestald worden in de buitenspeelruimte. 
 

Overig: 
• Zorg ervoor dat het locatiehoofd op de hoogte gebracht wordt van gebreken rond de omgeving / entree / trap / 

speeltoestellen / meubilair enz. en zie erop toe dat er actie ondernomen wordt omtrent deze onveilige situaties. 

• Stagiaires vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de vaste pedagogisch medewerkers. 

• Zorg altijd voor een goede overdracht aan je collega’s. 

• Zorg dat bergkasten/ruimtes dmv een slot afgesloten zijn. 

• Laat kinderen niet zonder toezicht in een bergruimte gaan. 

• Zorg ervoor dat er geen plastic zakken rondslingeren en ruim ze altijd op in afsluitbare kasten. 

• Zorg ervoor dat de tassen van de ped. medewerkers (incl. sigaretten / aanstekers / medicijnen) buiten bereik van de 
kinderen bewaard worden. 

• Zorg ervoor dat aanstekers en lucifers buiten bereik van de kinderen bewaard worden. 

• Volg voor vervoer over straat altijd de instructies van de vervoersrichtlijnen (K.H. 9.6.74). 

• Controleer meubilair regelmatig op splinters. 

• Droog direct de vloer wanneer men met natte schoenen binnenkomt. 

• Leer de kinderen de betekenis van de rode en blauw kleur op de kranen. 

• Bij extreme hitte volg je het warmteprotocol (K.H. 9.5.50) 
 

Het is onmogelijk om alle denkbare situaties en voorvallen op te schrijven. We doen dus bij dit 
protocol bovenal een dringend beroep op jullie zelfstandig denkvermogen! 


