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Huisregels Kinderopvang Banjer
Algemeen
ü Wanneer er gebreken zijn aan materialen en middelen dan wordt dit of niet meer
gebruikt of binnen 24 uur gerepareerd.
ü Kinderen zijn te allen tijde onder begeleiding in de entree, de trap en in het woon
gedeelte.
ü De vloer in het gehele huis is vrij van oneffenheden.
ü Wanneer de vloer nat wordt door bv een omgegooid glas drinken wordt dit gelijk
schoongemaakt en opgedroogd.
ü Wanneer de kinderen iets vies maken wordt dit schoongemaakt.
ü Alle ramen en deuren zijn voorzien van degelijke sloten en beveiligers.
ü De kinderen mogen niet in het huis rennen om ongelukken te voorkomen.
ü Alle elektriciteitspunten zijn voorzien van beveiligers.
ü Tijdens de verschoning van de kinderen laat de leidster de kinderen niet alleen.
ü Verschoning van de kinderen gebeurt in de huiskamer zodat de leidster de andere
kinderen in de gaten kan houden.
ü Tijdens de opvang van de kinderen wordt er niet gekookt.
ü Er wordt niet gerookt in het huis.
ü Medicijnen worden buiten het bereik van de kinderen bewaard.
ü Er is een EHBO trommel aanwezig.
ü De leidster heeft een EHBO diploma.
ü Er wordt jaarlijks met de kinderen geoefend mbt de vluchtwegen.
ü Er zijn brandblusser in het huis aanwezig.

Slaapruimten
ü De bedden zijn voorzien van dekens ipv van dekbedden.
ü De slaapruimten worden voldoende geventileerd.
ü Tijdens de rustperiode wordt er regelmatig gecontroleerd.
Woonruimte
ü Alle ruimten waar de kinderen verblijven bevatten geen
schoonmaakmiddelen,lucifers, aanstekers en giftige planten.
ü Wanneer er gebruik wordt gemaakt van warm cq heet water zal de leidster extra
alert zijn.
ü De box en het bedje bevatten geen groot speelgoed om klim en valpartijen te
voorkomen.
ü De box en bedje bevatten geen kleine voorwerpen waar de kinderen zich in kunnen
verslikken of stikken.

Buitenspeelruimte
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De kinderen mogen alleen onder toezicht op de speeltoestellen.
De kinderen mogen alleen na toestemming van de ouders en onder begeleiding in
het bootje.
De kinderen spelen alleen onder begeleiding buiten in de buitenspeelruimte.
De kinderen mogen niet op de omheining klimmen of eronderdoor kruipen.
Wanneer de kinderen fiets etc gebruiken worden deze na gebruik opgeruimd.
Wanneer de ouders de kinderen ophalen vervalt de verantwoordelijkheid van de
leidster.
Tijdens zonnige dagen wordt er extra gelet op zonverbrandingen.
Tijdens de zomerperiode wordt extra gelet op wespen.
Wanneer er wespen gesignaleerd zijn wordt er zo weinig mogelijk gegeten en
gedronken buiten
Wanneer er onverhoopt een wespensteek heeft plaatsgevonden wordt er adequaat
opgetreden

Keuken
•
•
•
•

Tijdens de opvang van de kinderen staat de waterkoker buiten bereik van de
kinderen.
Er bevinden zich in de keuken geen scherpe voorwerpen en messen.
Tijdens de opvang van kinderen wordt de oven niet gebruikt.
De kinderen gaan onder begeleiding naar het toilet.

Reglementen
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Kinderopvang Banjer heeft een bedrijven aansprakelijkheid verzekering.
Kinderopvang Banjer heeft een pedagogisch beleid.
Kinderopvang Banjer heeft een intern en extern klachten reglement.
Kinderopvang Banjer heeft een ouder commissie.
Kinderopvang banjer heeft een kindermishandelingprotocol.
Kinderopvang banjer heeft een jaarlijkse inspectie van de GGD.
Kinderopvang Banjer heeft een handenwasprotocol.
Kinderopvang Banjer heeft een schoonmaakprotocol.
Kinderopvang Banjer heeft een ontruimingsplan.
Kinderopvang Banjer heeft een wiegendood protocol.
Kinderopvang Banjer heeft een stage beleid.
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De Leiding moet na elke toiletgang, verschoning, schoonmaakwerkzaamheden en na
gebruik zakdoek de handen wassen.
Wanneer de groepsleiding ziek is wordt de verantwoordelijkheid om kinderen wel of
niet te brengen bij de ouders neergelegd.
Wanneer kinderen met pusblaasjes/wonden komen wordt de ouders geadviseerd om
andere opvang te regelen.
De leiding wordt aangeraden om een disposable zakdoek te gebruiken bij hoesten en
niezen.
De kinderen worden aangespoord om een disposable zakdoek te gebruiken bij
hoesten en niezen.
Na elke voeding wordt gecontroleerd op zichtbare verontreinigingen van
spuugdoekje en slabber. In geval van zichtbare verontreinigingen worden ze volgens
protocol gereinigd
Washandjes worden volgens protocol verschoond.
Na elke toiletbeurt moeten de kinderen de handen wassen.
Het toilet wordt volgens protocol gereinigd.
Leiding is op de hoogte van het handenwas protocol.
Handdoeken ,vaatdoeken en kranen worden regelmatig volgens protocol gereinigd.
Elk kind heeft zijn eigen drinkbeker, fles of bestek. Dit wordt na gebruik gereinigd.
Kinderen hebben elk hun eigen fopspeen.
Beddengoed speelgoed en verkleedkleren worden volgens protocol gereinigd.
Speelgoed en knuffel worden volgens protocol gereinigd.
Er wordt niet gezwommen in met ontlasting vervuild zwemwater.
Het beddengoed verkleedkleren en worden volgens protocol verschoond en in het
geval van allergieën bij het kind, wordt samen met de ouder besproken wat de beste
oplossing is.
in het geval van allergieën bij het kind wordt samen met de ouder besproken wat de
beste oplossing is.
De zandbak wordt afgesloten bij geen gebruik ervan zodat er geen uitwerpselen in
terecht kunnen komen.
Gezien de vele fruitbomen komen er regelmatig wespen en bijen . Er is constant
toezicht maar er kan niet worden voorkomen dat kinderen worden gestoken.
Er wordt niet in bosjes en struiken gespeeld ivm teken.

Er is constant toezicht op de kinderen tijdens zonnige dagen. Er wordt voldoende
gedronken.
ü Er is constant toezicht op de kinderen tijdens koude dagen. Er wordt voldoende
kleding aangetrokken tijdens het buitenspelen.
ü Medicatie wordt alleen toegediend na een uitdrukkelijke getekende opdracht en
uitleg van de ouders.
•

