Beleid veiligheid
Bij Stichting Buitenschoolse Opvang Hindoescholen ( SBOHS ) wordt er gebruik gemaakt van de
online Risicomonitor voor de inventarisatie van risico's op het gebied van veiligheid en door het in
kaart brengen van risico’s uit de praktijk. Het programma van de Risicomonitor wordt ook gebruikt
voor het maken van protocollen voor veiligheid. Deze protocollen worden opgenomen in de
vastgelegde teamafspraken en vastgelegde afspraken met kinderen.
Om de sociale- en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen te begeleiden organiseert SBOHS uitjes.
Tevens bieden wij het schoolplein, de nabijgelegen speeltuin, park en het binnen speelruimte aan
voor spel en sport. Hierbij waarborgt SBOHS de veiligheid van haar personeel en de aanwezige
kinderen en dan wel op de volgende manier:
De Pw-ers passen de veiligheidsprotocollen toe. Dit doen zij door het eigen maken van de
vastgelegde teamafspraken en de vastgelegde afspraken met kinderen. Deze afspraken zijn tot stand
gekomen middels de Risicomonitor en de observaties uit de praktijk.
Op jaarbasis is er een zestal studiedagen, waarin de vastgelegde afspraken verplicht op de agenda
staan. Het achterliggende gedachte hiervan is om de kennis van de Pw-ers bij te houden.
De huidige protocollen en plannen van aanpak zijn gemaakt, nadat het team dit onderling besproken
heeft. Daar deze protocollen de aanpak van de te nemen acties bevatten, worden ze eerst besproken
met de Oudercommissie en na advies van de Oudercommissie worden de protocollen
geïmplementeerd.
Jaarlijks worden de observaties uit de praktijk opnieuw beoordeeld door de Pw-ers en wordt er een
nieuw plan opgesteld.
De houder van de stichting stelt zich eindverantwoordelijk voor alle acties.
De Inspecteur van de kinderopvang bezoekt jaarlijks onze BSO en beoordeelt of de gemaakte
plannen en de genomen acties voldoen aan de Wet Kinderopvang en beoordeelt ook of de
protocollen daadwerkelijk uitgevoerd worden.
Ouders kunnen te allen tijde inzage krijgen in de vastgelegde teamafspraken en de vastgelegde
afspraken met kinderen en zo ook in de gemaakte protocollen, plannen en de risico-inventarisaties.
Deze zijn digitaal te verkrijgen via de Coördinator per e-mail: shriganesha-nso@hotmail.nl en op
papier zijn ze ter inzage op de BSO.

Bijlage
De scenario’s uit de risico inventarisatie met het daaruit voortgekomen stappenplan is

Module: Buitenspeelruimte
Scenario 3
Kind stoot tegen of struikelt over losstaande/liggende fietsen op de speelplaats waar kinderen mee
naar de locatie zijn gekomen
-

De Pw-ers zien erop toe dat alle fietsen geplaatst zijn in de rek

Scenario 5
Kind speelt op fietsenrek en valt
-

Sta niet toe om op de fietsenrek te spelen

Scenario 3
Kind bezeert zich aan een speeltoestel (bijvoorbeeld door slijtage)
-

controleer het speeltoestel maandelijks door te kijken of je signalen ziet van slijtage

-

geef je bevindingen door aan de leidinggevende

Scenario 10
Kind valt van klimrek of ander speeltoestel omdat de traptrede, leuning of handvat glad is
-

controleer het speeltoestel op gladde treden en handvatten (vooral bij nat weer)

-

neem standaard een doekje mee naar buiten

-

droog natte treden en handvatten af

Scenario 12
Kind valt van klimrek of ander speeltoestel op losliggend speelmateriaal
-

Sta niet toe aan kinderen om te met spelmateriaal (zoals fietsen of skelters) in de buurt van
speeltoestellen

-

ruim los speelmateriaal in de buurt van speeltoestellen direct op

Scenario 14
Kind is aan het spelen op de speelplaats en komt per ongeluk op de straat (rent bijvoorbeeld achter
een bal aan) en wordt aangereden
-

Zie erop toe dat kinderen niet van de speelplaats afkomen

-

Zie erop toe dat kinderen niet op de wegraken

Scenario 15
Kind raakt betrokken bij een ongeval bij een uitstapje buiten de deur
-

geef het goede voorbeeld aan kinderen. Denk bijvoorbeeld bij het oversteken aan de
verkeersregels

-

gebruik een autostoeltje of fietsstoeltje als je met een jong kind op pad gaat

-

neem te allen tijde het EHBO, verband doos, mee

Scenario 16
kind botst of valt tijdens spelen (ballen/rennen/fietsen/skaten) tegen een ander kind of wordt omver
gelopen
-

deel de speelruimte in; apart speelgedeelte in voor jonge kinderen (met afscheiding)

-

Stel regels op voor skaten, fietsen en (voet)ballen en leer kinderen deze regels

Scenario 17
Kind loopt weg
-

houd altijd toezicht tijdens het (buiten)spelen

-

breng de collega/leidinggevende op de hoogte

-

zoek en vraag na bij de andere aanwezige kinderen

-

betrek kinderen in de zoekactie

-

bij onraad, bel de politie

-

neem contact op met de ouder

Scenario 19
Kind verwondt zich aan speelgoed (scherp speelgoed of splinters)
-

Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg

-

Schuur speelgoed waar splinters aan zitten

-

controleer regelmatig of speelgoed nog heel is, zonder scherpe randen

Scenario 21
Kind bezeert zich aan zwerfvuil of aan afval in de buurt van vuilcontainer, afvalbak, glasbak
-

controleer de speelplaats regelmatig (bijvoorbeeld 2 keer per week) op afval bij de afvalbak,
zwerfvuil, losse stenen en takken

-

controleer de zandbak regelmatig (bijvoorbeeld 2 keer per week) op zwerfvuil, honden- en
kattenpoep en ruim het op

-

Bij zaken die niet horen op “onze” plein, meld dit aan de leidinggevende voor eventuele
instructies

Scenario 22
Kind botst tegen ouders / fietsers / lopende kinderen/ obstakel voor ingang van de speelplaats-

De Pw-ers begeleiden de kinderen en houden toezicht, hiernaast herhalen de Pw-ers de
afspraken, voordat een kind op de bso fiets wilt fietsen

Scenario 24
Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen

-

Wij gebruiken geen bestrijdingsmiddelen

-

Dit wordt overlegd met de gemeente

-

De Pw-ers volgen de instructies van de gemeente

Scenario 27
Kind komt in onveilige situatie terecht doordat de groep te groot is
-

Te allen tijde wordt de Pw-er-kind ratio van 1:10 gewaarborgd

-

Eventueel worden bij uitjes extra hulp ingezet van de "hulpouder"

Scenario 28
Kind is niet veilig doordat een onbekende ongewenst de (buiten)ruimte binnenkomt en het mogelijk
iets aandoet
-

In het intake gesprek wordt dit risico ter sprake gebracht. De ouders geven aan op het
inschrijfformulier wie het kind ophaalt als zij gehinderd zijn. Eventueel bestaat de afspraak
met ouders dat zij de Pw-ers dienen in te lichten door wie kinderen worden opgehaald. In
een geval van onraad nemen de Pw-ers contact op met de ouders

-

Loop mee naar de ingang als een kind is opgehaald en ga na of de voordeur goed dicht is

-

Geef kinderen niet mee aan onbekenden, bel eerst de ouder op ter controle

-

Geef de ouder feedback op het eigen handelen, herhaal de afspraak

-

Bij ongewenst gedrag van onbekende bel je de politie

Scenario29
Kind gaat zelfstandig naar de opvang of vanuit daar naar huis en komt niet aan
-

Stuur geen kinderen alleen naar huis zonder toestemming van de ouder

-

Bel eerst met de ouder ter bevestiging of het kind alleen naar huis mag

Scenario 30
Kind wordt niet opgehaald van de opvang of niet opgehaald volgens afspraak
-

volg altijd de schriftelijke afspraken over het veilig ophalen van kinderen;
ga na op de inschrijfformulier wie het kind ophaalt indien de ouder gehinderd is

Stappenplan
Veiligheid buiten de deur bied je door:

Buiten de deur
-

Te allen tijde toezicht te houden op de kinderen

-

Kinderen dienen te allen tijde bij uitstapje ons naambordje te dragen

-

Is er ruzie, probeer de ruzie te sussen door onbekende aanwezige kinderen niet te corrigeren
op hun gedrag. Probeer tot ze door te dringen of wij samen kunnen spelen. Lukt dit niet dan
kies je voor de veiligheid van onze kinderen door een ander speelplaats te vinden.

-

Bij calamiteiten verlaat de ruimte

-

Ben je bang voor agressief gedrag dan bel je de politie, 0900-8844 spoed 112

-

Volg de instructies van de bestuurder als kinderen vervoert worden, vooraf heb je het
gewenste gedrag met de kinderen besproken

-

Ga je met het openbaar vervoer, structureer door het gewenste gedrag af te spreken

“Onbekende” komt kind ophalen
Een onbekende is iemand die een kind komt ophalen, waarvan jij niet op de hoogte bent. Zelfs een
oom, tante, neef etc. die jou wel bekend is, is een onbekende als je geen toestemming hebt van de
ouder.
-

Geef het kind nooit mee, zonder eerst gebeld te hebben met de ouder. Bereik je de ouder
niet, maak excuses en vraag om begrip dat je het kind niet mee kunt sturen. De “onbekende”
kan dan ook zelf proberen om in contact te komen met de ouder

Het kind wordt vermist
-

Spreek af met kinderen nooit zonder te melden weg te gaan

-

Spreek af met kinderen om hulp te vragen aan volwassenen en het naambordje met ons
telefoonnummer aan te tonen

-

Stel de collega en hulpouders op de hoogte

-

Organiseer een zoek actie

-

Vraag aan aanwezige volwassenen en kinderen om je heen

-

Bij onraad bel de politie, 0900-8844 spoed 112

-

Bel de ouder

Calamiteiten
Het kan voorkomen dat er onenigheden ontstaan tijdens een uitje
-

Ga na of onze kinderen de veroorzakers zijn. Bied structuur en dan wel door het geven van
de ik boodschap, om het gewenste gedrag te realiseren

-

Ga na of onbekende kinderen de veroorzakers zijn, indien beveiliging aanwezig, doe daarop
een beroep. Bij geen beveiliging, probeer je de situatie onder controle te krijgen. Is er
agressie of een samenscholing van agressieve kinderen, waarschuw dat je de politie erbij zult
halen. Bij een escalatie bel je met de politie, 0900-8844 spoed 112 en neem je afstand.

Onbekende betreed het schoolplein/ buitenspeelruimte
-

Het schoolplein is een openbare ruimte en derhalve kun je iemand niet zomaar verzoeken
om weg te gaan.
Indien onbekenden zorgen voor overlast, verzoek je ze om de ruimte te verlaten. Wees
assertief door te allen tijde te zorgen voor een vriendelijke intonatie. Wil dit niet helpen dan
bel je de Wijkagent voor advies op 06-12968034 en of de politie, 0900-8844 spoed 112

Tip: om je geheugen op te frissen is het handig om zo af en toe de protocollen bij te houden!!!

