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1.

Veiligheidsverslag 2017

Inventarisatie
Het gebouw Wognumerplantsoen wordt 10 juli 2017 door de Vrijeschool Kairos in
gebruik genomen.
De BSO start maandag 4 september (week 36) in het nieuwe gebouw in de BSOruimte.
De risico inventarisatie is 12 juli 2017 door Nora de Vries en Janneke Scheffer
uitgevoerd. De methode “Veiligheidsmanagement, methode voor de buitenschoolse opvang” van Stichting Consument en Veiligheid is gebruikt.
Omdat de BSO en school net zijn verhuisd naar het Wognumerplantsoen 2 moeten wij op veel punten letten om het gebouw veilig te gebruiken en de kinderen
dit te leren. Na de herfstvakantie in week 44 zullen wij dit document evalueren
om te kijken of alles klopt zoals wij het van tevoren gedacht hadden.
Op donderdag 20 juli 2017 zullen de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid en het brandplan worden besproken op het Wognumerplantsoen met de PMers. Wij zullen dan het gebouw doorlopen en het ontruimingsplan samen bespreken, evenals de huisregels.
Vrijdag 1 september zullen de PM-ers en houder een opmaat hebben om de
komst van de kinderen te bespreken en nogmaals huisregels, brandplan, risicoinventarisaties door te lopen voor als de BSO weer open gaat op 4 september.
In week 35 zal Janneke alle stopcontacten afdoppen.
In week 36 komen de kinderen (4 september).
In week 36 en 37 zullen de PM-ers bij de maaltijd met de kinderen de huisregels
en het gebruik van het gebouw bespreken.
In week 36 zal dan een aangekondigde ontruimingsoefening met de PM-ers en
kinderen plaats vinden en voor de herfstvakantie een onaangekondigde ontruimingsoefening. Dit organiseert Clementine.
De brandblusapparaten en het gebouw worden jaarlijks door de brandweer gecontroleerd, dit is gebeurd juli 2017.
Registratie
Toegevoegd zijn de registratieformulieren ongevallen en gevaarlijke situaties.
Deze formulieren worden na ongelukken/ongelukjes ingevuld en indien nodig met!2

een besproken. De ingevulde formulieren worden bewaard in de GGD map en wij
passen z.n. de risico-inventarisatie hierop aan.
Gebleken is dat de huisregel niet glijden en rennen binnen steeds herhaald moeten worden en dat vooral 2 dezelfde kinderen vaak bij ongelukjes/gevaarlijke situaties betrokken zijn. Op deze kinderen wordt extra gelet.
Actieplan
Toegevoegd is een kopie van het actieplan.
De huisregels voortkomend uit het actieplan moeten onderhouden worden, zie
data boven wanneer dit met PM-ers en kinderen gebeurt.
Huisregels veiligheid
Een kopie van de huisregels voortkomend uit de inventarisatie veiligheid en
brandveiligheid is toegevoegd.
De huisregels worden besproken met de PM-ers in het Wognumerplantsoen (zie
data boven) voordat we het gebouw betrekken zodat we weten hoe we het nieuwe gebouw gaan gebruiken. De PM-ers moeten dan de kinderen de nieuwe gewoonten/regels voorleven en aanleren. De maaltijd in week 35 en 36 is daarvoor
een geschikt moment.
Ontruimingsplan
Toegevoegd is een kopie van het nieuwe ontruimingsplan.
Clementine organiseert (zie data boven) een aangekondigde en later een onaangekondigde ontruimingsoefening en maakt hiervan een verslag en bespreekt dit in
het werkoverleg met de PM-ers. Daar zal uit volgen of er meer oefening nodig is
of niet.
Overige
Hülya zal in 2017 op BHV-cursus gaan.
Hülya heeft ook EHBO gehad tijdens haar opleiding en zal in 2018 haar EHBOdiploma gaan halen.
Clementine heeft in mei 2017 i.v.m. de meldcode kindermishandeling een cursus
om aandachtsfunctionaris te worden gedaan en zal in 2018 haar BHV onderhouden.

!3

2. Actieplan

veiligheid

Entrée
Risico

Actie

Hoofd

Uitvoering Tijd

Grote trap

Regel: niet op de trap;
grote kinderen vragen
toestemming als ze boven
wat moeten halen.

BSO

PM-er

Sept. 2017 voortdurend herhalen

Kind valt doordat het niet bij
trapleuning kan

Regel: niet op de trap; grote
kinderen vragen toestemming als ze boven wat moeten halen

BSO

PM-er

sept.2017

Kind valt doordat trapleuning
niet goed vast zit

Regel: niet op trap

Kind glijdt van trapleuning en
valt

Regel: niet op trap

Kind struikelt over kapotte
trede

n.v.t

Kind glijdt uit over gladde
trede

Regel:niet op trap
anti-strip op trap

Kind raakt bekneld tussen
treden van open trap

n.v.t. (is dicht)
Regel:niet op trap

Kind valt van trap af

Regel: niet op trap zonder
toestemming

BSO

PM-er

Aug. 2017
voortdurend
herhalen

Kind valt aan zijkant van trap
af

hoge dichte leuningen aan
zijkanten; regel niet op trap

BSO

PM-er

Aug. 2017
voortdurend
herhalen

Kind klimt over of door
balustrade en valt

Regel: Niet op trap

BSO

Janneke

juli 2017

Kind struikelt over
oneffenheid

Regel: Let op drempels en
treetjes gang

BSO

PM-er

sept. 2017
voortdurend
herhalen

Kind glijdt over natte vloer

Regel: nattigheid meteen
opnemen

BSO

PM-er

sept. 2017

verantwoordelijke

zit vast juli ‘17

BSO

PM-er

aug. 2017
voortdurend
herhalen
gecontroleerd

School

School

sept. 2017
voortdurend
herhalen
strips doet school
sept 2017
gecontroleerd

Vloer
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Kind glijdt over gladde vloer

Niet rennen/duwen/stoeien
in de gang

BSO

PM-er

sept. 2017

Regel: Afblijven van traplift

School

School

sept. 2017
voortdurend
herhalen

Kapstokhaken zijn afgeschermd

School

School

controleren

Kind krijgt vingers tussen de
deur

Regel: niet spelen met de
deuren

BSO

PM-er

sept. 2017 voortdurend herhalen

Kind valt door glas in deur

Veiligheidsglas

School

School

controleren;
janneke bij BOA
gedaan juli 2017

Kind valt door ruit

Veiligheidsglas in deuren
ramen zijn hoog

school

school

juli 2017 Janneke
heeft nagevraagd
aan BOA

Kind valt door open raam

N.v.t.

Muur
Kind bezeert zich aan
oneffenheid
Garderobe
Kind botst tegen kapstokhaak

Deur

Raam

Verwarming
Kind botst of valt tegen
radiator

N.v.t. geen radiator

Verlichting
Kind struikelt door
onvoldoende licht

Er is voldoende licht

School

School

Janneke
controleren

Lamp wordt stuk gegooid en
glas komt naar beneden

Regel: Niets gooien binnen

School

School

sept. 2017
voortdurend
herhalen

Stopcontacten afdoppen
Regel: Niet met stopcontacten spelen
Niet aan traplift komen

BSO

PM-er

Janneke afdoppen
week 35;
Pm-er: sept. 2017
voortdurend
herhalen

Kind drinkt van
schoonmaakmiddel

Schoonmaakmiddelen in
afgesloten kast

School

School

Janneke week 35
2017

Kind eet van giftige plant

Niet aan planten in gang van
school komen

BSO

PM-er

sept. 2017

Elektra
Kind komt in contact met
elektriciteit

Giftige stoffen

voortdurend
herhalen
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Kind eet sigaretten of
medicijnen uit tas van leidster

Regel: tassen personeel in
BSO magazijn

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind komt in contact met
elektriciteit traplift
Kind bezeerd zich aan traplift

Regel; niet aan stopcontact
traplift komen

BSO

PM-er

sept. 2017
voortdurend
herhalen

Kind bezeert zich aan podium

Regel: niet op podium komen
zonder toestemming

BSO

PM-er

sept. 2017
voortdurend
herhalen

Kind valt van kleine treetjes
zaal

regel: niet duwen dringen
rennen in gang
voorzichtig van treetjes
gaan

BSO

PM-er

sept.2017

Anders

Leefruimte zaal
Risico

Actie

Hoofd

Uitvoering

Tijd

Kind struikelt over een
oneffenheid

Regel: Looppad vrij houden
natheid meteen opdweilen

BSO

PM-er

sept.2017
voortdurend
herhalen

Kind glijdt uit door
natheid

Natheid meteen opdweilen

BSO

PM-er

sept.2017

Regel: niet duwen/dringen/stoeien
binnen, muren zijn glad

BSO

Pm-er

sept.2017
voortdurend
herhalen

Kind krijgt zijn vingers
tussen de deur

Regel: niet spelen met deuren

BSO

PM-er

sept.2017voortdurend
herhalen

Kind valt door glas in deur

veiligheidsglas
Regel: Niet spelen met deuren

BSO

PM-er

is juli 2017
aan BOA
nagevraad
door janneke;
regel
voortdurend
herhalen

verantwoordelijke

Vloer

Muur
Kind bezeert zich aan
oneffenheid

Deur

Raam
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Kind valt door ruit

is plexiglas en zit spijltjes voor

School

School

is juli 2017
nagevraagd
aan BOA door
Janneke

Kind valt door open raam

n.v.t.

Regel: niet rennen/duwen/stoeien
binnen

BSO

PM-er

sept.2017
regel voortdurend herhalen

Kind struikelt door
onvoldoende licht

Voldoende licht aanwezig

School

School

juli 2017
gecontroleerd
door Janneke

Lamp wordt stuk gegooid
en komt naar beneden

Niet met dingen gooien

BSO

school

sept.2017
regel
voortdurend
herhalen

Elektra afdoppen.

BSO

PM-er

week 35 2017
afdoppen janneke;2017
Voortdurend
herhalen

Verwarming
Kind botst of valt tegen
radiator
Verlichting

Elektra
Kind komt in contact met
elektriciteit

Regel: niet spelen met stopcontacten en snoeren
Kind trekt aan
elektriciteitssnoer en
krijgt apparaat op zich
heen

n.v.t.

Giftige stoffen
Kind drinkt van
schoonmaakmiddel

N.v.t.

Meubilair
Kind stoot zich tegen
meubilair

Regel: niet dringen/duwen/stoeien

BSO

PM-er

sept. 2017
voortdurend
herhalen

Kind krijgt splinter in
vinger

Regel: kapot meubilair/speelgoed
meteen repareren of weghalen

BSO

PM-er

sept. 2017

Kast valt om en kind komt
onder kast terecht

Regel: niet in kasten klimmen
kast is laag

BSO

PM-er

sept. 2017

Decorstuk valt op
onderbeen kind

Niet dringen/duwen

BSO

PM-er

sept. 2017

Regel: Kapot meubilair /speelgoed
weg halen of meteen repareren

BSO

PM-er

sept.2017

Speelgoed
Kind verwondt zich aan
scherp speelgoed of
splinters aan speelgoed
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Verbranding
Kind brandt zich aan
soldeerbout

Regel: soldeerbout alleen onder
toezicht

BSO

PM-er

sept.2017

Kind heeft toegang tot
lucifers/aansteker

Lucifers opbergen in broekzak, niet
met lucifers spelen zonder toestemming

BSO

PM-er

sept.2017

Kind brandt zich aan heet
water

Heet water altijd meteen aanlengen
met koud

BSO

Pm-er

sept. 2017

Thee komt over kind heen

Thee in thermoskan aanlengen met
koud water

BSO

PM-er

sept.2017dagelijks

Kind zaagt/snijdt zich in
vingers

Zagen en houtsnijden volgens timmer protocol/ protocol houtsnijden

BSO

PM-er

sept 2017

Kinderen botsen tegen
elkaar

Regel: niet rennen/duwen/stoeien
binnen

BSO

PM-er

sept.2017

Kind botst tegen object

Loopruimte vrij houden;
aanvaardbaar risico

BSO

PM-er

sept.2017dagelijks

Kind wordt door huisdier
gebeten

Geen huisdieren in de BSO

BSO

PM-er

sept.2017

Kind krijgt plank /kist op
zich

regel: Niet meer dan 2 kisten hoog
bouwen

BSO

PM-er

voortdurend
herhalen

Kind krijgt speelrekje op
zich

Aanvaardbaar risico

Scharen/naalden/
breinaalden

Regel: lopen met punt schaar in
hand, punten breinaalden naar beneden tijdens lopen, voorzichtig lopen
met naalden

BSO

PM-er

juli 2017

Kind bezeert zich aan
radiator

Regel: Afblijven van radiator

BSO

PM-er

sept. 2017
voortdurend
herhalen

Kind bezeerd zich aan
schuifwand

Regel: niet spelen met schuifwand

BSO

Pm-er

sept.2017

Overig

juli 2017

Leefruimte kleuterklas direct naast lerarenkamer
Risico

Actie

Hoofd

verantwoordelijke

Uitvoering

Tijd

Vloer
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Kind struikelt over een oneffenheid

Looppad vrij houden

BSO

PM-er

sept.2017

Regel: niet duwen/dringen/
stoeien binnen

BSO

Pm-er

sept. 2017
voortdurend
herhalen

Kind krijgt zijn vingers tussen
de deur

Regel: niet spelen met deuren

BSO

PM-er

sept 2017
voortdurend
herhalen

Kind valt door glas in deur

n.v.t.

School

School

sept. 2017

Kind valt door ruit

Regel: kinderen niet op vensterbank klimmen

School

Pm-er

sept. 2017

Kind valt door open raam

Regel: niet op vensterbank
klimmen

BSO

PM-er

sept. 2017

Regel: niet rennen/duwen/
stoeien binnen

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind struikelt door onvoldoende
licht

Voldoende licht aanwezig

School

School

juli 2017

Lamp wordt stuk gegooid en
komt naar beneden

Regel: niet gooien met dingen
binnen

BSO

PM-er

sept. 2017
voortdurend
herhalen

Kind komt in contact met elektriciteit

Elektra afdoppen.
Regel: niet spelen met stopcontacten

BSO

PM-er

week 35 2017
Janneke
Voortdurend
herhalen

Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich

Regel: BSO gebruikt
waterkoker kleuterklas niet

BSO

PM-er

sept. 2017

Regel: schoonmaakmiddelen in
afgesloten kast bewaren. Op
aanrecht alleen afwasmiddel,
in kast juf alleen
allesreiniger.
Regel:niet in kastjes juf
komen

BSO

PM-er

sept. 2017

Muur
Kind bezeert zich aan oneffenheid

Deur

Raam

Verwarming
Kind botst of valt tegen radiator
Verlichting

Elektra

Giftige stoffen
Kind drinkt van schoonmaakmiddel

Meubilair
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Kind stoot zich tegen meubilair

Regel: niet dringen/duwen/
stoeien

BSO

PM-er

sept. 2017
voortdurend
herhalen

Kind krijgt splinter in vinger

kapot meubilair/speelgoed
meteen weghalen of repareren

BSO/School

PM-er

sept. 2017

Kast valt om en komt onder kind
terecht

Regel: niet in kast klimmen

School

School

sept. 2017

Decorstuk valt op onderbeen
kind

Aanvaardbaar risico

School/BSO

PM-er

sept 2017

Kapot meubilair /speelgoed
weg halen of meteen repareren

School/BSO

PM-er

sept. 2017

Kind brandt zich aan soldeerbout

Regel: soldeerbout alleen
onder toezicht

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind heeft toegang tot lucifers/aansteker

Lucifers opbergen op plek
juf; niet met lucifers zonder
toestemming

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind brandt zich aan heet water

Thee/afwaswater meteen
aanlengen met koud water,
waterkoker meteen legen.

BSO

Pm-er

sept. 2017

Thee komt over kind heen

Thee in thermoskan meteen
aanlengen met koud water

BSO

PM-er

sept.
2017;dagelijks

Kind zaagt zich in vingers

Zagen volgens timmer protocol

BSO

PM-er

sept. 2017

Kinderen botsen tegen elkaar

Regel: niet rennen/duwen/
stoeien binnen

BSO

PM-er

sept. 2017
voortdurend
herhalen

Kind botst tegen object

Regel: Loopruimte vrij houden

BSO

PM-er

sept. 2017;
dagelijks

Kind wordt door huisdier gebeten

Regel: geen huisdieren in BSO

BSO

PM-er

sept.2017

Scharen/breinaalden/naalden

Regel: lopen met punt schaar
in hand, punten breinaalden
naar beneden tijdens lopen,
voorzichtig lopen met naalden

BSO

PM-er

sept 2017
voortdurend
herhalen

Kind brandt zich aan kookplaat

Regel:Koken/bakken ik keuken
onder toezicht

BSO

PM-er

sept 2017

Kind trekt pan van fornuis

Regel:Koken/bakken ik keuken
onder toezicht

BSO

PM-er

sept 2017

Speelgoed
Kind verwondt zich aan scherp
speelgoed of splinters aan
speelgoed
Verbranding

Overig
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Kind brandt zich aan oven
tijdens koekjesbakken

Koken bakken in keuken onder
toezicht

BSO

PM-er

sept 2017

Kind brandt zich aan de
ovenruit

Koken bakken in keuken onder
toezicht

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind loopt brandwonden op
door waterkoker over zich heen
te trekken

BSO gebruikt waterkoker
kleuterklas niet

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind krijgt plank/kist op zich

Regel: Niet meer dan 2 kisten
hoog bouwen

BSO

PM-er

sept.2017

Kind bezeert zich aan radiator

Regel: Afblijven van radiator

BSO

PM-er

sept. 2017
voortdurend
herhalen

Buitenruimte binnentuin
Risico

Actie

Hoofd

Uitvoering

Tijd

BSO

PM-er

sept.2017

verantwoordelijke

Speeltoestel
Kind valt van speeltoestel
op harde ondergrond

n.v.t.

Kind valt door defect
materiaal

n.v.t.

Kind blijft aan koortje
capuchon (achter
glijbaan) hangen

PM-ers zijn oplettend met
jassen

Kind komt met nek klem
te zitten tussen
traptreden

n.v.t.

Kind verwondt zich aan
scherpe rand speeltoestel

n.v.t.

Kind krijgt splinter in
vinger

kapot speelgoed weghalen of
meteen repareren

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind struikelt over
speeltoestel

Regel: opletten waar je loopt

BSO

PM-er

sept 2017 Regel
herhalen
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Kind botst tegen speeltoestel, obstakel of ander
kind

Regel: opletten waar je loopt

BSO

PM-er

sept. 2017 Regel
herhalen

Kind botst tegen ander
kind op schommel

n.v.t.

Vinger van kind zit klem
in holle buis

Controleren op holle buizen

BSO

Janneke

Is gedaan/goed
juli 2017

Beknellen van vingers bij
schommel

n.v.t.

Kind valt van veer wip
door defect materiaal

N.v.t.

Kind snijdt zich aan
zwerfvuil in zandbak

Zwerfvuil meteen weggooien

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind stoot zich tegen
rand van zandbak

Opletten waar je loopt

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind rent al spelende de
straat op

Regel: hekken binnentuin
dicht onder BSO-tijd
Regel: Niet zonder
toestemming van binnenplein
af

BSO

PM-er

sept 2017

Kind bezeert zich aan
kapotte omheining

Kapotte omheining doorgeven
aan concierge

BSO

PM-er

sept 2017

Kind kruipt onder de
omheining door en komt
klem te zitten

Regel: Niet onder omheining
graven/kruipen

BSO

PM-er

sept 2017 Regel
herhalen

Kind klimt op de
omheining en valt

Regel: niet op hek klimmen

BSO

PM-er

sept. 2017 Regelmatig herhalen

Kind valt door glazen
windscherm

n.v.t.

Omheining

Ondergrond
Kind struikelt over
boomwortel

Regel: kijken waar je loopt;
aanvaardbaar risico

BSO

PM-er

sept 2017 Regelmatig herhalen

Kind struikelt over een
oneffenheid

Regel: kijken waar je loopt

BSO

PM-er

sept.2017 Regelmatig herhalen

Kind glijdt uit op een
natte plek

Regel: pas op gladheid

BSO

Pm-er

sept.2017 Regelmatig herhalen

Regel: kijken waar je loopt

BSO

PM-er

sept.2017 Regelmatig herhalen

Overig
Kind rent tegen obstakel
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Kind botst tegen fiets

n.v.t.

Kind valt van fiets

n.v.t.

Kind valt van eenwieler

Regel: Voorzichtig met
eenwielers

BSO

PM-er

Regelmatig
herhalen

Kind bezeert zich aan
zwerfvuil

Regel: zwerfvuil meteen
opruimen

BSO

PM-er

sept.2017

Kind wordt omver gelopen

Regel: kijken waar je loopt

BSO

PM-er

sept.2017 Regelmatig herhalen

Kind raakt te water

n.v.t.

Kind raakt te water
tijdens vlotten bouwen

Uitje naar water in
nieuwsbrief aankondigen en
alleen vanaf klas 1 met
zwemdiploma.

BSO

PM-er

Zo nodig

Kind valt met skaten

Regel: kniebeschermers en
polsbeschermers aan aan

BSO

PM-er

sept.2017 Regelmatig herhalen

Kind botst met skaten
tegen ander kind

Regel: goed voor je uitkijken
met skeeleren en fietsen

BSO

PM-er

sept.2017 Regelmatig herhalen

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind krijgt vinger tussen
hek/deur berghok

Regel: net spelen met hekken/deur schuur
Regel: niet in schuur

BSO

PM-er

sept.2017

Kind bezeert zich aan
fietsenrek

Regel: niet spelen bij fietsenrekken

BSO

PM-er

sept 2017 Regel
matig herhalen

Sanitair kinderen
Risico

Actie

Hoofd

Uitvoering Tijd

verantwoordelijke

Kind glijdt uit op natte vloer

Nattigheid meteen opnemen

Kind verbrandt zich aan heet
water

n.v.t.

BSO

PM-er

sept.2017
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Kind drinkt van
schoonmaakmiddelen

Regel: Niet spelen met
zeeppompje

BSO

PM-er

Okt.2017
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Keuken
Risico

Actie

Hoofd

Uitvoering Tijd

verantwoordelijke

Kind brandt zich aan kookplaat

Regel: Niet in keuken zonder
toestemming

BSO

PM-er

sept.2017

Kind trekt een pan van fornuis

Regel: Niet in keuken zonder
toestemming

BSO

PM-er

sept.2017

Kind brandt zich aan oven tijdens koekjes bakken

Oven is hoog

BSO

PM-er

sept.2017

Kind loopt brandwonden op door
waterkoker over zich heen te
trekken

Niet in keuken zonder
toestemming
Waterkoker staat altijd
achter op aanrecht

BSO

PM-er

Sept. 2017

Kind heeft toegang tot
lucifers/aansteker

Regel: Niet in keuken zonder
toestemming. Niet spelen
met lucifers. Lucifers op
vaste plek.

BSO

PM-er

Sept. 2017

Kind brandt zich aan heet
water

Niet in keuken zonder
toestemming.

BSO

PM-er

Sept. 2017

Hete thee komt over kind heen

Regel: Thee meteen
aanlengen met koud water

BSO

PM-er

Sept. 2017

Kind snijdt zich aan mes

Regel: met mes snijden
alleen met toestemming

BSO

PM-er

Sept. 2017

Kind drinkt van
schoonmaakmiddelen

Regel: Schoonmaakmiddelen
in daarvoor bestemde
afgesloten kast

BSO

PM-er

Sept. 2017

Kind glijdt uit over natte vloer

Regel: Natheid meteen
opdweilen

BSO

PM-er

Sept. 2017

Kind struikelt door oneffenheid
vloer keuken/gang

School maakt vloer/drempel
glad

School

BOA

sept.2017

Bergruimte/magazijn BSO
Risico

Actie

Hoofd

verantwoordelijke

Uitvoering

Tij
d

Kind drinkt van
schoonmaakmiddelen

Niet zonder toezicht in bergruimte

School/BSO

PM-er

sept.
2017
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Kind krijgt giftige stoffen binnen
omdat voedsel naast gevaarlijke
stoffen wordt opgeborgen

Voedsel en schoonmaakmiddelen
ieder in eigen schap

Kind brandt zich aan heet water

n.v.t.

School/BSO

PM-er

sept
2017

Anders, nl
Kind raakt opgesloten

regel:niet zonder toestemming in
bergruimte

BSO

PM-er

sept.
2017

Vinger tussen de deur

regel: niet spelen met deuren

BSO

PM-er

sept.
2017

Risico

Actie

Hoofd

verantwoordelijke

Uitvoering

Tij
d

Kind drinkt van schoonmaakmiddelen

n.v.t

Kind krijgt giftige stoffen binnen
omdat voedsel naast gevaarlijke
stoffen wordt opgeborgen

n.v.t.

Kind brandt zich aan heet water

n.v.t.

Bergruimte schuur buiten

Anders, nl
Kind raakt opgesloten

regel:niet zonder toestemming in
bergruimte

BSO

PM-er

sept.
2017

Vinger tussen de deur

regel: niet spelen met deuren

BSO

PM-er

sept.
2017

Sanitair volwassenen
Risico

Actie

Hoofd

verantwoordelijke

Uitvoering Tijd
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Kind drinkt van schoonmaakmiddelen

Regel: niet spelen met zeeppompje, kinderen niet op volwassen
en invalide toilet
Schoonmaakmiddelen in afgesloten kast

BSO

PM-er

sept.
2017

Anders, nl

Sanitair invalide toilet
Risico

Actie

Hoofd

Uitvoering

Tijd

PM-er

sept. 2017

verantwoordelijke
Kind drinkt van
schoonmaakmiddelen

Regel: niet spelen met
zeeppompje, kinderen
niet op volwassen en
invalide toilet
Schoonmaakmiddelen
in afgesloten kast

BSO

Anders, nl

Omgeving:
Risico

Actie

Hoofd

Uitvoering Tijd

Kind moet oversteken
tussen geparkeerde auto’ s

Regel: BSO/school niet verlaten

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind rent weg op als het
wordt opgehaald

Regel: School/BSO niet verlaten
zonder toestemming

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind rent al spelend de
straat op

Regel: School/BSO niet verlaten
zonder toestemming
Regel: Op de stoep blijven

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind bezeert zich aan de
omheining

Niet klimmen op de omheining,
kapotte omheining melden aan
concierge

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind kruipt onder de
omheining en komt klem te
zitten

Regel: niet onder de omheining
gaan/graven

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind kruipt tussen de
spijlen door en komt klem
te zitten

n.v.t.

BSO

PM-er

gecontroleerd
juli 2017

Kind klimt op de omheining
en valt

Regel: Niet klimmen op het hek

BSO

PM-er

sept. 2017

verantwoordelijke

zonder toestemming

Omheining
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Ondergrond
Kind struikelt over
boomwortel

Regel: Kijk waar je loopt, aan-

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind struikelt over
oneffenheid

Regel: Kijk waar je loopt, aan-

BSO

PM-er

sept. 2017

Kind glijdt uit op een natte
plek

Pas op met gladheid

BSO

PM-er

sept. 2017

Regel: Niet spelen met/op
vuilcontainer

BSO

PM-er

sept. 2017

vaardbaar risico

vaardbaar risico

Anders, nl
Kind bezeert zich aan
vuilcontainers
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3. Huisregels m.b.t. veiligheid

-

Kinderen niet op de trap

-

Grote kinderen vragen toestemming als ze boven wat moeten halen

-

Let op drempels en treetjes gang

-

Nattigheid meteen opdweilen

-

Niet rennen/duwen/stoeien/dringen binnen

-

Afblijven van traplift

-

Niet spelen met de deuren

-

Niet gooien met dingen binnen

-

Niet met traplift spelen

-

Niet met stopcontacten en snoeren spelen

-

Schoonmaakmiddelen in afgesloten kast bewaren

-

Niet aan planten in gang van school komen

-

Tassen personeel in BSO-magazijn opbergen

-

Niet zonder toestemming op podium komen

-

Looppad vrijhouden

-

Kapot meubilair/speelgoed meteen weghalen of meteen repareren

-

Niet in kasten klimmen

-

soldeerbout alleen onder toezicht

-

Lucifers opbergen in broekzak PM-er of op daarvoor bestemde plaats

-

Niet met lucifers spelen zonder toestemming

-

Heet water altijd meteen aanlengen met koud water

-

Thee in thermoskan altijd meteen aanlengen met koud water
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-

Zagen en houtsnijden volgens protocollen

-

Loopruimte vrijhouden

-

Geen huisdieren in de BSO

-

Niet meer dan 2 kisten hoog bouwen

-

Lopen met punt van schaar in de hand

-

Punten breinaalden naar beneden tijdens lopen

-

Voorzichtig lopen met naalden

-

Niet op vensterbanken klimmen

-

Afblijven van radiator

-

Waterkoker achter op aanrecht

-

In kleuterlokaal gebruikt BSO waterkoker niet (ga naar keuken)

-

Op aanrecht alleen afwasmiddel en zeep

-

In kast juf alleen allesreiniger

-

Niet in kastje juf komen

-

Koken/bakken in keuken onder toezicht

-

Kinderen alleen met toestemming in keuken

-

Pm-ers zijn oplettend met koordjes jassen

-

Zwerfvuil meteen weggooien

-

Opletten waar je loopt

-

Hekken binnentuin dicht onder BSO tijd

-

Niet zonder toestemming van binnentuin afgaan

-

Kapotte omheining doorgeven aan conciërge

-

Niet onder omheining graven/kruipen

-

Niet op hek klimmen
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-

Voorzichtig met eenwielers

-

Kijken waar je loopt

-

Pas op met gladheid

-

Uitje naar water in nieuwsbrief aankondigen en alleen vanaf klas 1 met
zwemdiploma A

-

Knie- en polsbeschermers aan met skeeleren

-

Goed voor je uitkijken met skeeleren

-

Niet spelen met hek/deur schuur

-

Niet in schuur

-

Niet spelen bij fietsenrekken

-

Niet spelen met zeeppompje

-

Niet in keuken zonder toestemming

-

Alleen met toestemming met mes snijden

-

Niet zonder toezicht in bergruimte/magazijn BSO

-

Voedsel en schoonmaakmiddelen ieder in eigen schap

-

Niet spelen met zeep-pompje

-

De BSO niet verlaten zonder toestemming

-

Op de stoep blijven

-

-Niet spelen met/op vuilcontainer
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4. Brand/ontruimingsplan Vrije BSO Noord
stap 1
Blijf kalm. De veiligheid van de kinderen en PM-ers staat voorop. BHV-er trekt reflecterend vestje aan en geeft opdrachten. BHV-er staat met mobiel in contact met PM-ers.
stap 2
PM-er: Verzamel de kinderen uit zaal/klas, toilet, gang. Wijs de kinderen de kortste
weg via de vluchtwegen naar buiten, zonder tas/jas e.d. Sluit deuren en ramen tenzij er
een bommelding is, dan alles openlaten/zetten. Neem aanwezigheidslijst, telefoon,
rode map kindgegevens en sleutels mee. Verzamel op de verzamelplaats op het midden
van het voorplein. Tel de kinderen buiten en blijf bij ze.
stap 3
BHV-er veegt de ruimtes (kijkt of er geen kinderen zijn achtergebel ven of zich hebben verstpot). BHV-er controleert samen met de PM-er of alle kinderen buiten zijn
a.h.v. de aanwezigheidslijst. Pm-er belt Janneke of Nora. Verlaat nooit het terrein zonder af te melden.
stap 4
BHV-er kijkt waar de brand is en BHV-er meldt brand door of handmelder in te drukken 112 te bellen
A

Dat het om brand gaat (je wordt doorgeschakeld)

B

U spreekt met de Vrije BSO Noord, in Vrijschool Kairos

C

Er zijn kinderen aanwezig

D

Schoolgebouw Wognumerplansoen 2, 1023 EP, Amsterdam

E

Waar/wat brandt er

stap 5
BHV-er vangt brandweer op. In overleg wordt besloten wat te doen. Noodplek is de
speeltuin Nieuwendam. Stel de directie van de Vrije BSO en Vrijeschool Kairos op de
hoogte. Maak een verslag.
Vrije BSO Noord: 06-19992983

Clementine: 06-12313102

Hülya: 06-36144005

-

Achterwacht Yvette: 020-6931603. Achterwacht Christine: 06-17345858 en
020-6315958

-

Spoedpost Boven IJ Ziekenhuis 020-6346200 Statenjacht 1

Nora: 06-28439503

Janneke 06-55524433

Sascha (directie vrije school) 06-3304103
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