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Wij evalueren, actualiseren en implementeren onze risico-inventarisatie, het gezondheids- en 
veiligheidsbeleid en het actieplan minimaal jaarlijks.  Er wordt dan gekeken naar de huidige manier 
van werken en er worden indien mogelijk of noodzakelijk maatregelen opgesteld voor verbetering. 
Dit alles met het oog op een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving.  
 
Daarnaast zorgt bijvoorbeeld tussentijdse verandering van inrichting of een ongeval voor het direct 
bijstellen en aanpassen van onderstaande afspraken en regels. 
 
Evaluatie vindt plaats binnen het team (pedagogisch medewerkers, stagiaires, vrijwilligers) en met de 
oudercommissie. Hierbij worden in ieder geval de volgende punten behandeld: 

• Welke incidenten zijn er het afgelopen jaar gebeurd? 
• Hadden wij dit kunnen voorkomen en hebben wij goed gehandeld? 
• Zijn de omstandigheden nog hetzelfde (inrichting, buitenruimte, omgeving)? 

 
Op basis van de informatie uit de evaluatie wordt binnen 3 weken een nieuw actieplan opgesteld en 
vervolgens uitgevoerd. We houden een lijst bij van wanneer het beleid voor het laatst is 
geactualiseerd en wat de reden voor de aanpassing was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hieronder zijn per ruimte de grote en kleine risico’s beschreven. Onder het risico staan de 
bijbehorende afspraken en regels beschreven 
 
 
Entree        Grote risico’s (A1 en B1) 
 
Kind valt door glas in deur 

• Afspraak: niet rennen/stoeien binnen 
• Afspraak: niet ‘spelen’ met de deur 

Opmerking: glas in deur blijkt veiligheidsglas te zijn 
      glas in de deur is opvallend gemaakt met plakfolie. 

 
Kind valt door ruit 

• Afspraak: niet rennen/stoeien binnen 
• Geen opstapjes, stoelen of tafels bij de ramen plaatsen 

Opmerking: ramen zitten relatief hoog en er zit een smalle vensterbank voor 
         

Lamp wordt stukgegooid en glas valt naar beneden 
• Afspraak: het is verboden om binnen met voorwerpen te gooien 

 
Kind drinkt van schoonmaakmiddel 

• Schoonmaak vindt plaats in de avonduren wanneer er geen kinderen meer aanwezig zijn 
• Schoonmaakmiddelen worden opgeborgen op veilige hoogte van 2 meter. 

Opmerking: het kan zijn dat een andere gebruiker of de schoonmaakster per ongeluk 
schoonmaakmiddel laat staan. 

• De medewerkers checken voor werktijd of er nergens schoonmaakmiddelen rondslingeren.  
 
Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of leidster 

• Afspraak: je blijft van andermans spullen af  
• Tassen worden hoog opgeborgen 
• Ouders/verzorgers mogen tassen niet onbeheerd achter laten 

 
Kind eet muizengif op 

• Er wordt geen muizengif gebruikt 
Opmerking: In het Kulturhus zijn meerdere gebruikers en bezoekers. Zij nemen contact met ons op in 
het geval dat zij gebruik moeten maken van muizengif. 
 
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond 

• Afspraak: geen voorwerpen in de mond stoppen i.v.m. bacteriën en gevaar voor 
inslikken/stikken. 

• Kleine voorwerpen/klein speelgoed opbergen in afgesloten dozen 
• Peuters en kleuters mogen alleen onder toezicht met dit materiaal spelen 

 
kind rent ongezien naar buiten 

• Afspraak: kinderen mogen alleen met toestemming van een begeleider de ruimte 
verlaten 

• Afspraak: kinderen mogen alleen met toestemming van een begeleider de entree-deur 
zelf open/dicht maken 

Opmerking: de deur is zwaar. Voor peuters moeilijk zelf open te krijgen.  
 
 
 
 
 
 
 



Entree        Kleine risico’s (A2 en B2) 
Kind struikelt over oneffenheid 

• De entreeruimte is geen speelruimte. 
• Afspraak: binnen niet rennen,  
• Afspraak: laat geen losse voorwerpen slingeren,  
• Afspraak: alle tassen en jassen ophangen 

 
Kind glijdt uit over natte vloer 

• De entreeruimte is geen speelruimte. 
• Afspraak: je voeten vegen voordat je naar binnen komt 
• Afspraak: geknoeid water of drinken wordt direct opgeruimd 
• Schoonmaak vindt plaats in de avonduren wanneer er geen kinderen meer aanwezig zijn 

 
Kind glijdt uit 

• De entreeruimte is geen speelruimte. 
• Afspraak: niet rennen/stoeien binnen 
• Afspraak: geen losse voorwerpen laten slingeren 
 

Kind bezeert zich aan een oneffenheid 
• De entreeruimte is geen speelruimte.  
• Er bevinden zich geen schroeven of spijkers in de muur 
• Uitstekende delen worden afgeschermd 

 
Kind botst tegen kapstokhaak 

• De entreeruimte is geen speelruimte. 
• Niet rennen/stoeien binnen 
• Kapstok is van hout met ‘afgeronde’ haakjes (geen scherpe, ijzeren hoeken) 

 
Kind krijgt zijn vingers tussen de deur 

• De entreeruimte is geen speelruimte. 
• Afspraak: niet 'spelen’ met de deur 
• Kinderen mogen de entree-deur alleen maar openen/sluiten met toestemming van een 

begeleider 
• We leren kinderen dat een deur altijd bij de deurklink vastgepakt moet worden 

 
Kind botst of valt tegen radiator 

• De entreeruimte is geen speelruimte. 
• Afspraak: niet rennen/stoeien binnen 
• Afspraak: niet aan de radiatoren komen. 

 
Kind komt met een hand klem te zitten tussen de radiator 

• De entreeruimte is geen speelruimte. 
• Afspraak: niet aan de radiatoren komen 

 
Kind struikelt door onvoldoende licht 

• De entreeruimte is geen speelruimte. 
• Lampen staan altijd aan 
• Lamp defect? Meld dit direct bij de verantwoordelijke (Jules Dahlmans/Jelle Blijham) 
• Afspraak: Kinderen mogen de lampen niet zelf aan- of uitzetten. 
• Afspraak: geen speelgoed laten rondslingeren in de entreeruimte. 

 
Kind struikelt over kinderwagen 

• De entreeruimte is geen speelruimte. 
• Niet rennen/stoeien binnen 
• Ouders zetten de kinderwagen/buggy netjes aan de kant 



Sanitair        Grote risico’s (A1 en B1) 
 
Kind drinkt van schoonmaakmiddel 

• Schoonmaak vindt plaats in de avonduren wanneer er geen kinderen meer aanwezig zijn 
• Schoonmaakmiddelen worden opgeborgen op veilige hoogte van 2 meter. 

Opmerking: het kan zijn dat een andere gebruiker of de schoonmaakster per ongeluk 
schoonmaakmiddel laat staan. 

• De medewerkers checken voor werktijd of er nergens schoonmaakmiddelen rondslingeren.  
 
Kind eet van toiletblokje 

• Afspraak: geen voorwerpen in de mond stoppen i.v.m. bacteriën en gevaar voor 
inslikken/stikken. 

• Kinderen mogen niet zonder toezicht naar de wc 
 
Kind draait zich van aankleedtafel af 

• De medewerker blijft altijd bij de aankleedtafel staan zolang er een kind op ligt. Zodra de 
medewerker van de aankleedtafel moet afwijken wordt het kind van de aankleedtafel 
afgehaald.  

• Beweeglijke kinderen worden op de grond verschoont op een verschoonmatje. 
 
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond 

• Afspraak: geen voorwerpen in de mond stoppen i.v.m. bacteriën en gevaar voor 
inslikken/stikken. 

• Kleine voorwerpen/klein speelgoed opbergen in afgesloten dozen 
• Kleuters mogen alleen onder toezicht met dit materiaal spelen 

 
Kind heeft toegang tot lotions, alcohol of schoonmaakartikelen 

• Geen losse zeepjes of toiletspray op het toilet 
• Schoonmaak vindt plaats in de avonduren wanneer er geen kinderen meer aanwezig zijn 
• Lotions, alcohol en schoonmaakartikelen worden op veilige hoogte van 2 meter bewaard. 
 

 
Sanitair        Kleine risico’s (A2 en B2) 
 
Kind snuffelt in afvalbakje 

• Afspraak: altijd de handen wassen na een toiletbezoek 
• Afspraak: altijd de handen wassen na in aanraking te zijn geweest met vuilnis/afval 
• Afspraak: handen niet in de mond stoppen i.v.m. bacteriën 

  
Kind stoot zich tegen (scherpe) hoek van aankleedtafel 

• De wc is geen speelruimte 
• Afspraak: niet rennen/stoeien in de wc ruimte 

 
Kind glijdt uit over een gladde vloer 

• Afspraak: niet rennen/stoeien binnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leefruimte       Grote risico’s (A1 en B1) 
 
Kind valt door glas in de deur 

• Afspraak: niet rennen/stoeien binnen 
• Afspraak: niet ‘spelen’ met de deur 

Opmerking: glas in deur blijkt veiligheidsglas te zijn 
      glas in de deur is opvallend gemaakt met plakfolie. 

 
Kind valt door ruit 

• Afspraak: niet rennen/stoeien binnen 
• Geen opstapjes, stoelen of tafels bij de ramen plaatsen 

Opmerking: ramen zitten relatief hoog en er zit een smalle vensterbank voor 
 
Lamp wordt stukgegooid en glas valt naar beneden 

• Afspraak: het is verboden om binnen met voorwerpen te gooien 
 
Kind drinkt van schoonmaakmiddel 

• Schoonmaak vindt plaats in de avonduren wanneer er geen kinderen meer aanwezig zijn 
• Schoonmaakmiddelen worden opgeborgen op veilige hoogte van 2 meter. 

 
Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of leidster 

• Afspraak: je blijft van andermans spullen af  
• Tassen worden hoog opgeborgen 
• Ouders/verzorgers mogen tassen niet onbeheerd achter laten 

 
Kast valt om en kind komt onder kast terecht 

• Afspraak: het is verboden om in kasten klimmen 
• Afspraak: vraag een begeleider om hulp als je iets van de bovenste plank(en) wilt hebben. 
• Hoge kasten worden altijd aan de wand bevestigd 

 
Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond 

• Afspraak: geen voorwerpen in de mond stoppen i.v.m. bacteriën en gevaar voor 
inslikken/stikken. 

• Kleine voorwerpen/klein speelgoed opbergen in afgesloten dozen 
• Kleuters mogen alleen onder toezicht met dit materiaal spelen 

 
Thee van leidster komt over kind heen 

• Wij gebruiken geen waterkoker, thermoskan of theekan in de binnenruimte 
• Theekopjes nooit onbeheerd achter laten 
• Theekopjes ver op tafel zetten zodat de kinderen er niet bij kunnen 
• Heet theewater aanvullen met koud water zodat het direct op ‘drink temperatuur’ is. 
• Geen thee drinken terwijl er een kind op je schoot zit. 

 
 
Kind stikt in stukje eten 

• Kinderen mogen niet rennen of stoeien tijdens het eten 
• We leren kinderen rustig te eten en goed te kauwen 
• We	bieden	geen	hard	snoep	aan	als	harde	drop,	lolly’s	of	kauwgomballen.		
 

 
 
 
 
 
 
 



Leefruimte       Kleine risico’s (A2 en B2) 
 
Kind struikelt over een oneffenheid 

• Afspraak: binnen niet rennen,  
• Afspraak: laat geen losse voorwerpen slingeren.  
• Afspraak: kinderen ruimen nadat ze uitgespeelt zijn het speelgoed meteen op 
• Matjes of kleden worden met dubbelzijdig tape op de vloer bevestigd 

 
Kind glijdt uit over gladde vloer 
Afspraak: niet rennen/stoeien binnen 
 
Kind bezeert zich aan een oneffenheid 

• Er bevinden zich geen schroeven of spijkers in de muur 
• Uitstekende delen worden afgeschermd 

 
Kind krijgt zijn vingers tussen de deur 

• Afspraak: niet 'spelen’ met de deur 
• We gebruiken een deurstopper (deur open) waardoor de kinderen de deuren zo min 

mogelijk aan hoeven te raken. 
• Kinderen mogen de deuren alleen maar openen/sluiten met toestemming van een 

begeleider 
• We leren kinderen dat een deur altijd bij de deurklink vastgepakt moet worden 

Opmerking: de deuren zijn voorzien van ‘vingerbescherming’ (deurstrips) waardoor er aan de kant 
van de scharnieren geen vingers tussen de deur kunnen komen.  
 
Kind botst tegen de deur doordat iemand anders de deur opendoet 

• Afspraak: niet voor of achter een deur gaan staan of spelen 
• Afspraak: niet rennen binnen 
• We gebruiken een deurstopper (deur open) waardoor de kinderen de deuren zo min 

mogelijk aan hoeven te raken. 
Opmerking: Er zit glas in de deuren. Je kunt dus zien of er een kind voor of achter de deur staat, 
speelt of zit 

 
Kind botst of valt tegen radiator 

• Afspraak: niet rennen/stoeien binnen 
• Afspraak: niet aan de radiatoren komen. 

 
Kind stoot zich tegen meubilair 

• Afspraak: Niet rennen en stoeien binnen.  
• Afspraak: Goed kijken waar je loopt.  

Wij creëren genoeg loop- en speelruimte rondom het meubilair. 
 
Kind krijgt splinter in vinger 

• Meubilair en speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd op splinters 
• Eventuele splinters op het meubilair worden direct afgeschuurd 

 
Kind valt tijdens het in of uit de kinderstoel klimmen 

• Alle kinderstoelen zijn stabiel (zitverhoger op onze standaard stoelen). 
• Kinderen mogen niet zonder toezicht op/af de stoel klimmen.  

Afspraak: de pedagogisch medewerker helpt de kinderen met het op/af een stoel zetten. 
 
Decorstuk valt op kind 

• Afspraak: niet rennen en stoeien binnen 
• Afspraak: niet spelen met decorstukken 
• Decorstukken worden stevig bevestigd 

 



Kind krijgt koordje om de nek 
• Koorden worden veilig weggehangen op hoogte van 1.70 meter 

 
 
 
Kind verwondt zich aan scherp speelgoed of splinters aan speelgoed 

• Speelgoed wordt 2 keer per jaar gecontroleerd 
• Wij gebruiken alleen ‘veilig’ speelgoed (zonder scherpe randen) 
• Speelgoed wordt  
• Kapot speelgoed wordt direct weggegooid 

 
Kind of leidster struikelt over speelgoed 

• Afspraak: kinderen ruimen na het spelen het speelgoed meteen op 
• Creëer voldoende loop- en speelruimte 

 
Kinderen botsen tegen elkaar 

• Afspraak: niet rennen en stoeien binnen 
• Afspraak: goed kijken waar je loopt 

 
Kind botst tegen object 

• Afspraak: niet rennen en stoeien binnen 
• Afspraak: goed kijken waar je loopt 
• Zet geen onnodige objecten in de ruimte 

à blijkt dat kinderen toch regelmatig botsen? Verplaats dit object dan. 
 
Kind komt klem te zitten tussen open raam 

• Afspraak: geen armen/benen/hoofd/lichaam uit het raam steken 
• Geen opstapjes, stoelen of tafels bij het raam neerzetten. 

 
 
 
 
Keuken        
 
Algemene afspraak 

• De keuken is niet toegankelijk voor peuters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Buitenruimte      Grote risico’s (A1 en B1) 

 
      Algemene afspraak 

• Peuters mogen nooit zonder toezicht naar buiten. 
 

Kind rent al spelend de straat op  
• Afspraak: de straat is verboden terrein. Nooit zonder toestemming van een begeleider 

de straat oversteken 
• Afspraak: kinderen mogen nooit zelf het schoolplein verlaten. 

Opmerking: de locatie en de buitenruimte liggen binnen de ‘schoolzone’. Auto’s en ander verkeer 
moeten hier rekening houden met spelende/rennende/overstekende kinderen.  
 
Kind doet de poort van het hek open en rent de straat op  

• Afspraak: de straat is verboden terrein. Nooit zonder toestemming van een begeleider 
de straat oversteken 

• Afspraak: kinderen mogen het hek nooit zelf openen. Nooit zonder toestemming van 
een begeleider het hek zelf openen/sluiten 

• Afspraak: kinderen mogen nooit zelf het schoolplein verlaten. 
Opmerking: de locatie en de buitenruimte liggen binnen de ‘schoolzone’. Auto’s en ander verkeer 
moeten hier rekening houden met spelende/rennende/overstekende kinderen.  
 
Het hek blijft openstaan en kind rent de straat op  
Pedagogisch medewerker controleert altijd of het hek dicht en op slot zit.  

• Afspraak: de straat is verboden terrein. Nooit zonder toestemming van een begeleider 
de straat oversteken 

• Afspraak: kinderen mogen nooit zelf het schoolplein verlaten. 
Opmerking: de locatie en de buitenruimte liggen binnen de ‘schoolzone’. Auto’s en ander verkeer 
moeten hier rekening houden met spelende/rennende/overstekende kinderen.  
 
 

 
Buitenruimte      Kleine risico’s (A2 en B2) 
 
Algemene afspraak: 

• Peuters mogen nooit zonder toezicht naar buiten 
 
Kind valt van speeltoestel 
• Niet stoeien/klieren op de speeltoestellen 

 
Kind valt door defect materiaal 

• Begeleiders controleren de speeltoestellen regelmatig 
à defect? Geef dit door aan Lotte Schouten 

 
Kind blijft met koordje van capuchon hangen 

• Wij verwijderen het koortje indien mogelijk 
à Indien niet mogelijk: kledingstuk met koordje uittrekken tijdens het spelen 

 
Kind verwondt zich aan scherpe rand van het speeltoestel 

• Speeltoestellen worden vier maal per jaar door de gemeente geïnspecteerd en 
goedgekeurd 

• Begeleiders controleren de speeltoestellen tussentijds regelmatig 



à defect of onveilig? Maak melding bij de gemeente 
 

 
 
 
Kind krijgt splinter in hand 

• Speeltoestellen worden vier maal per jaar door de gemeente geïnspecteerd en 
goedgekeurd 

• Begeleiders controleren de speeltoestellen tussentijds regelmatig 
à defect of onveilig? Maak melding bij de gemeente 

 
Kind struikelt over speeltoestel 

• Afspraak: goed kijken waar je loopt of rent 
• Afspraak: genoeg speel- en loopruimte creëren 
 

Kind botst tegen een speeltoestel, obstakel of ander kind 
• Afspraak: goed kijken waar je loopt of rent 
• Afspraak: genoeg speel- en loopruimte creëren 
 

       Kind bezeert zich aan de omheining 
• Afspraak: niet klimmen op de omheining 
• Afspraak: niet spelen met/op de omheining 
• Afspraak: genoeg speel-, ren- en loopruimte creëren 

 
Vinger van kind komt klem te zitten bij schommel 

• Afspraak: handen netjes om het ‘touw’ houden, vingers niet tussen het ‘touw’ . 
 

Kind struikelt over een boomwortel 
• Afspraak: genoeg  ren- en loopruimte creëren 
• Afspraak: goed kijken waar je loopt 
• Afspraak: goed de voeten optillen als je loopt (niet sloffen) 
 

Kind struikelt over een oneffenheid 
• Afspraak: goed kijken waar je loopt 
• Afspraak: goed de voeten optillen als je loopt (niet sloffen) 
• Afspraak: buitenspeelgoed opruimen nadat je uitgespeelt bent 

 
Kind glijdt uit over een natte plek 

• We waarschuwen de kinderen als er buiten ‘gladde’ plekken zijn ontstaan.  
 

Kind rent tegen een obstakel 
• Afspraak: goed kijken waar je rent 
• Creëer voldoende speel- en renruimte 

 
Kind bezeert zich aan zwerfvuil 

• Zwerfvuil wordt direct door de begeleiding opgeruimd 
• Afspraak: kinderen raken geen zwerfvuil aan 

Kind wordt omver gelopen 
• Afspraak: goed kijken waar je loopt 
• Afspraak: genoeg speel-, ren- en loopruimte creëren 

 
Kind verbrandt zich in de zon 

• Bij zonnig weer worden de kinderen door de begeleiders ingesmeerd met 
zonnebrandcrème (factor 30+) 

• Hitteprotocol (www.kinderopvang-ilo onder Downloads) 
 



       Kind struikelt over (dichte) traptreden 
• Regel: rustig lopen op de trap 
• Niet rennen of stoeien bij het trapje 
 

 
Omgeving        Grote risico’s (A1 en B1) 
 
Algemene afspraak: 

• Peuters mogen nooit zonder toezicht naar buiten. 
 
Kind raakt betrokken bij ongeval bij een uitstapje buiten de deur 

• Afspraak: volg ‘Protocol Uitstapjes’  
www.kinderopvang-ilo.nl onder kopje Downloads 

 
Kind rent al spelend de straat op 

• Afspraak: de straat is verboden terrein. Nooit zonder toestemming van een begeleider 
de straat oversteken 

• Afspraak: kinderen mogen het poortje nooit zelf openen. Nooit zonder toestemming van 
een begeleider het poortje zelf openen/sluiten 

Opmerking: de locatie en de buitenruimte liggen binnen de ‘schoolzone’. Auto’s en ander verkeer 
moeten hier rekening houden met spelende/rennende/overstekende kinderen. 
 

 
Kind doet het poortje van het hek open en rent de straat op 

• Afspraak: de straat is verboden terrein. Nooit zonder toestemming van een begeleider 
de straat oversteken 

• Afspraak: kinderen mogen het poortje nooit zelf openen. Nooit zonder toestemming van 
een begeleider het poortje zelf openen/sluiten 

Opmerking: de locatie en de buitenruimte liggen binnen de ‘schoolzone’. Auto’s en ander verkeer 
moeten hier rekening houden met spelende/rennende/overstekende kinderen. 
 

Het hek blijft openstaan en het kind rent de straat op 
• Afspraak: de straat is verboden terrein. Nooit zonder toestemming van een begeleider 

de straat oversteken 
Opmerking: de locatie en de buitenruimte liggen binnen de ‘schoolzone’. Auto’s en ander verkeer 
moeten hier rekening houden met spelende/rennende/overstekende kinderen. 
 

Kind klimt over de omheining 
• Afspraak: niet klimmen op de omheining 
• Afspraak: de straat is verboden terrein. Nooit zonder toestemming van een begeleider 

de straat oversteken 
Opmerking: de locatie en de buitenruimte liggen binnen de ‘schoolzone’. Auto’s en ander verkeer 
moeten hier rekening houden met spelende/rennende/overstekende kinderen. 

 
Kind botst tegen ander kind op de schommel 

• Afspraak: niet in de buurt van de schommel wachten, spelen, rennen of lopen 
 
Kind valt door defect materiaal 

• Speeltoestellen worden vier maal per jaar door de gemeente geïnspecteerd en 
goedgekeurd 

• Begeleiders controleren de speeltoestellen tussentijds regelmatig 
à defect? Maak melding bij de gemeente 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Omgeving        Kleine risico’s (A2 en B2) 
 
Algemene afspraak: 

• Kinderen <8 jaar spelen altijd onder toezicht van een begeleider op de speeltoestellen. 
• Kinderen >8 jaar mogen alleen met ingevulde ‘zelfstandigheidsverklaring’ van de ouders 

zonder toezicht buiten spelen.  
 
Kind bezeert zich aan de omheining 

• Afspraak: niet klimmen op de omheining 
• Afspraak: niet spelen met/op de omheining 
• Afspraak: genoeg speel-, ren- en loopruimte creëren 

 
Kind klimt op de omheining en valt 

• Afspraak: niet klimmen op de omheining 
 
Kind struikelt over een boomwortel 

• Afspraak: genoeg  ren- en loopruimte creëren 
• Afspraak: goed kijken waar je loopt 
• Afspraak: goed de voeten optillen als je loopt (niet sloffen) 

 
Kind struikelt over een oneffenheid 

• Afspraak: goed kijken waar je loopt 
• Afspraak: goed de voeten optillen als je loopt (niet sloffen) 
• Afspraak: buitenspeelgoed opruimen nadat je uitgespeelt bent 

 
Kind glijdt uit op een natte plek 

• We waarschuwen de kinderen als er buiten ‘gladde’ plekken zijn ontstaan 
 

Kind bezeert zich aan zwerfvuil 
• Zwerfvuil wordt direct door de begeleiding opgeruimd 
• Afspraak: kinderen raken geen zwerfvuil aan 

 
Kind bezeert zich aan de fietsenstalling 

• Afspraak: het pleintje bij de fietsenstalling is geen speelplaats 
• Afspraak: niet op de fietsenstalling klimmen/spelen 
 

Kind struikelt over dichte traptreden 
• Traptreden worden alleen gebruikt om op te zitten 
• Niet rennen of stoeien bij het trapje 

 
Kind botst tegen veerwip 

• Afspraak: goed kijken waar je loopt of rent 
• Afspraak: genoeg speel- en loopruimte creëren 

 
Kind raakt bekneld tussen veerwip 

• Afspraak: geen vingers, armen, benen of voeten tussen de ‘veer’ stoppen. Als je met de 
veerwip speelt zit je er boven op, niet er onder. 

 
Kind valt van veerwip door defect materiaal 

• Speeltoestellen worden vier maal per jaar door de gemeente geïnspecteerd en 
goedgekeurd 



• Begeleiders controleren de speeltoestellen tussentijds regelmatig 
à defect of onveilig? Maak melding bij de gemeente 

 
 
 
Kind valt van open trap glijbaan 

• Regel: rustig lopen. Pas als het eerste kind van de glijbaan af is mag het tweede kind 
glijden 

• Regel: pas als het eerste kind bovenop de glijbaan ZIT, mag het tweede kind de trap op 
lopen. Nooit met twee kinderen tegelijk op de trap.  

 
Kind valt door open trap glijbaan 

• Regel: rustig lopen. Pas als het eerste kind van de glijbaan af is mag het tweede kind 
glijden 

Regel: pas als het eerste kind bovenop de glijbaan ZIT, mag het tweede kind de trap op lopen. Nooit 
met twee kinderen tegelijk op de trap. 
 
Vinger van kind komt klem te zitten bij schommel 

• Afspraak: handen netjes om het ‘touw’ houden, vingers niet tussen het ‘touw’ . 
 
Kind komt met voet tussen wiel kinderfiets 

• Regel: niet met 2 personen op 1 fiets 
• Regel: niet wandelen of spelen op het ‘fietsgedeelte’  

 
Kind wordt door een fietsend kind omver gereden 

• Regel: niet wandelen of spelen op het ‘fietsgedeelte’  
 
Kind eet van giftige plant of struik 

• Afspraak: buiten nooit planten, struiken of besjes e.d. eten 
• We leggen de kinderen uit dat ze geen planten, struiken of besjes e.d. mogen eten 

omdat ze daar heel erg ziek van kunnen worden 
 


