Protocol Binnenruimten
De onderdelen van dit protocol zijn:
1. Binnenmilieu
2. Deuren
3. Dieren & planten
4. Elektriciteit
5. Gereedschappen en gevaarlijke voorwerpen.

6. Giftige stoffen
7. Meubilair
8. Muren
9. Ramen

10. Speelgoed
11. Vloeren
12. Verwarming
13. Specifieke ruimten

In dit protocol zijn de afspraken met betrekking tot gezondheid en veiligheid vastgelegd. Na een algemeen
gedeelte volgen nog de ruimte specifieke afspraken.

Algemeen
1. Binnenmilieu
De afzuiginstallatie (ventilatiesysteem) staat in principe aan van 07:00 tot 19:00 uur. Indien nodig kan de
ventilatie worden uitgezet. Voor een gezond binnenmilieu nemen wij de volgende maatregelen:
Temperatuur:
− Temperatuur wordt dagelijks gecontroleerd en geregistreerd (Temperatuurlijst)..
− De temperatuur in de leefruimte is rond de 20°C. De temperatuur mag niet lager zijn dan 17 °C en niet
hoger dan 27 °C.
− De temperatuur in de slaapruimte houden wij tussen de 15-18 °C. In de slaapkamers mag de
temperatuur niet lager zijn dan 15 °C en niet hoger dan 25 °C.
− Medewerkers proberen de temperatuurschommeling niet groter dan 5°C te laten zijn.
− Medewerkers nemen passende maatregelen als de temperatuur niet goed is. Bv extra luchten,
kinderen anders kleden, schaduw creëren, extra stoken, slaapwacht instellen.
Luchtvochtigheid:
− Bij een luchtvochtigheid beneden de 30% of boven de 60% wordt er extra gestookt of gelucht.
− De ruimten worden constant geventileerd (07.00/ 18.15 uur)en 2x per dag ca 15 min gelucht.
− Tijdens bewegingsspelletjes, stofzuigen, bed opmaken en andere activiteiten die stof of
verontreiniging verspreiden, wordt extra gelucht.
CO2:
− Zet, als er geen mechanische luchtafvoer, waar mogelijk een raam open tijdens gebruikstijden, in het
toilet, de verschoonruimte en keuken.
− Houd het CO2-gehalte lager dan 1000 ppm. Bij voorkeur lager dan 800 ppm.
− De CO2 waarden worden dagelijks gemeten: in de even weken in de groepruimten en in de oneven
weken in de slaapruimten.
Legionella:
− ( meer informatie: Gezondheidsrisico’s in een kindercentrum of peuterspeelzaal (0-4 jarigen))
− warm water toestel: temperatuur moet afgesteld >60°C.
− een geiser vormt geen risico. Dit toestel heeft geen voorraadvat, zodat de bacterie geen
kans krijgt zich te vermenigvuldigen.
− brandslang: hier kan water in blijven staan. Voor gebruik 10 minuten doorspoelen,
− tijdens het doorspoelen moet er goed geventileerd worden.
Registraties worden minimaal 1 jaar bewaard.
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Afval:
−
−
−
−

Er worden pedaalemmers gebruik voor het weggooien van afval.
Voor luiers wordt een speciale luieremmer gebruikt.
Medewerkers letten op dat kinderen niet met hun handen in de afval/ pedaalemmers zitten.
Afvalbakken worden dagelijks geleegd.

2. Deuren
− De deuren zijn voorzien van vingerprofielen.
− Medewerkers leren kinderen op de juiste manier met deuren om te gaan.
− Kapotte profielen worden direct aan de directie gemeld zodat die kunnen worden vervangen.
− Deuren zijn in principe gesloten. Deuren worden opengezet met een haakje en vervolgens afgesloten
met een hekje.
− De ramen in de deuren worden niet afgeplakt
− De deuren van bergingen, meterkasten, kantoor en keuken worden na gebruik afgesloten.
− Medewerkers letten bij het openen van deuren op of er geen kinderen in de buurt zijn.
3. Dieren en planten
− Bij overlast van wespen/muggen kan er een hor voor de deur worden geplaatst.
− In principe staan er geen planten in de ruimte.
− Huisdieren worden niet toegelaten
4. Elektriciteit
− Stopcontacten zijn voorzien van een beveiliging.
− Ontbrekende of kapotte stopcontactbeveiligers worden direct vervangen.
− Snoeren worden buiten het bereik van de kinderen opgeborgen. Hiervoor kunnen bv kabelgoten
worden gebruikt.
− Als medewerkers niet in staat zijn het snoer zelf goed op te bergen melden zij dit aan de directie.
− Elektrische apparaten worden zo weggezet dat kinderen er niet bij kunnen.
− Er worden alleen afgeschermde lampen opgehangen.
− Medewerker zorgt voor voldoende licht. Doet als het nodig is verlichting aan en meldt kapotte lampen
bij de directie.
5. Gereedschap en gevaarlijke voorwerpen
− Scherpe voorwerpen als bv scharen en messen worden uit het zicht opgeborgen en/of in laden met
een kinderbeveiliging.
− Lucifers en aanstekers worden na gebruik direct opgeborgen. Indien mogelijk in een afgesloten la of
anders hoog buiten het bereik van kinderen.
− Het gereedschap wordt na gebruik direct opgeborgen in een gereedschapskist, in de bergruimte of
kantoor.
− Het gebruik van gereedschap tijdens de aanwezigheid van de kinderen wordt vermeden.
− Mocht het echt niet te vermijden zijn dan zijn er voldoende medewerkers aanwezig om de kinderen in
de gaten te houden.
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6. Giftige stoffen
Om te voorkomen dat kinderen giftige stoffen binnenkrijgen (schoonmaakmiddel, medicijnen,
sigaretten(peuk), toner, plant, lotions) zijn de volgende afspraken gemaakt:
− Giftige stoffen (planten, muizengif, toiletblokje) worden verwijderd
− Tassen van medewerkers worden ivm medicijnen, sigaretten etc hoog in de kast in kantoor
opgeborgen.
− Bij muizen wordt muizengif in afgesloten doosjes gebruikt en staan deze neer op plaatsen waar
kinderen er niet bij kunnen en als de kinderen er niet zijn Indien mogelijk wordt de hulp van een
erkend bedrijf ingeschakeld.
− Aanwezige giftige stoffen worden altijd hoog opgeborgen in de bergruimten, in de keuken of het
kantoor.
− Sluit de bergruimten, keuken en kantoor altijd af.
− Op Little Stars Kinderopvang mag niet gerookt worden. Eventuele sigaretten (peuken) moeten buiten
het bereik van kinderen worden opgeborgen/ weggegooid.
− Medicijnen van kinderen worden hoog opgeborgen.
− Ouders/bezoekers worden verzocht hun tas tijdens het bezoek in het oog te houden of hoog weg te
zetten.
− In de ruimten met kinderen worden geen van de volgende producten gebruikt: geen spuitbussen (verf,
haarlak), wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen , andere chemicaliën met oplosmiddel, verf,
boenwas, vlekkenwater en sterk geurende producten. Er worden geen wierookstokjes, kaarsen,
waxinelichtjes, olie, gel, enz. gebrand. Er wordt alleen lijm op waterbasis gebruikt.
− Bij vermoedens van asbest worden de kinderen zo snel mogelijk uit de omgeving gehaald. Het
vermoeden wordt aan de directie gemeld. De directie neemt, met behulp van een deskundige,
maatregelen.
Als een kind toch in aanraking komt met giftige stoffen, neemt de medewerker passende maatregelen. De
gifwijzer en de brandwondenwijzer hangen op een voor de medewerkers toegankelijke plaats, meestal de
keuken.
7. Meubilair
Bij de inrichting worden looproutes en speelruimten zoveel mogelijk gescheiden. Er wordt geen ondeugdelijk
tweedehands meubilair aangeschaft.
Kasten
Om te voorkomen dat (stelling)kasten om vallen en een kind of medewerker komt eronder terecht komt
zijn de volgende afspraken gemaakt:
− Kasten worden zoveel mogelijk vastgezet.
− Zware voorwerpen worden zoveel mogelijk onder in kasten opgeborgen.
− Ladekasten zijn zoveel mogelijk voorzien van kantelbeveiliging of zijn vastgezet.
− Kasten worden uit de looproute neer gezet.
− Tafels, kasten worden bij aanschaf gecontroleerd op scherpe punten. Indien nodig worden de punten
afgerond of van beveiliging voorzien.
Aankleedtafel
− Aankleedtafel staat bij voorkeur tegen een wand. Is dit niet het geval dan let de medewerker extra op.
− Aankleedtafel is stevig en staat stabiel.
Box (indien aanwezig)
− De hoge box wordt alleen gebruikt voor kinderen die nog niet kunnen staan.
− Een mobiel wordt bij de hoge buiten bereik van het kind opgehangen, deze is om naar te kijken.
− Kinderen die ( bijna) kunnen staan gebruiken alleen nog de grondbox.
− Medewerkers letten er op dat speelgoed waar kinderen op kunnen klimmen niet bij de rand van de
box ligt.
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−
−
Tafel
−
−
−
−
−
−
−
−

De deurtje van de box doen we altijd dicht, ook als er niemand in zit.
Wij hebben goed gekeurde boxen.
Kinderen zitten aan tafel op de banken of in de stoeltjes.
Bij kleine kinderen wordt een stoelverkleiner gebruikt.
Voor kleine, beweeglijke kinderen wordt een tuigje gebruikt.
Grotere, beweeglijke kinderen zitten naast de medewerker.
Er is altijd een medewerker bij de kinderen als die aan tafel zitten.
Kinderen klimmen onder begeleiding de stoel in en uit.
De wielen van de banken worden bij het gebruik geblokkeerd.
Er mogen geen wippers, stoeltjes e.d. op tafel.

8. Muren
− Schroeven en ander uitstekend materiaal wordt vermeden. Zeker tot een hoogte van ca 1,35 mtr.
− Bij het verwijderen van voorwerpen die zijn opgehangen, worden schroeven/spijkers ook verwijderd.
− Medewerkers proberen het gebruik van punaises te vermijden.
9. Ramen
De ramen zijn voorzien van dubbelglas. Ondanks dat zijn er de volgende afspraken:
− Medewerkers letten op dat kinderen voorzichtig in de buurt van ramen/glazen deuren spelen.
− Kinderen mogen niet met harde voorwerpen gooien.
− Het gooien met ballen mag buiten, niet binnen.
− Ramen op kinderhoogte mogen alleen op een kier en met een Utje open gezet worden.
− De touwtjes van de rolgordijnen worden hoog weggehangen. Medewerkers controleren regelmatig of
dit nog in orde is.
− Medewerkers zorgen er voor dat er geen opstapjes bij de ramen staan.
10. Speelgoed
− Het speelgoed ( ook buitenspeelgoed) wordt regelmatig gecontroleerd. Kapot speelgoed wordt
verwijderd. Bij speelgoedbeesten wordt gecontroleerd of het stiksel niet los laat.
− Medewerkers leren de kinderen hun speelgoed na het spelen op te bergen.
− Speelgoed met scherpe randen wordt weggegooid.
− Speelgoed met splinter wordt geschuurd.
− Het speelgoed is aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
− Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 cm.
− Groter, zwaarder speelgoed wordt niet te hoog gezet.
− Het speelgoed is aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Bij de aanschaf wordt er opgelet dat het
speelgoed geen onderdelen bevat die kleiner zijn dan 3,5 cm.
− Speelgoed met kleine onderdelen wordt in afgesloten dozen opgeborgen.
− Er wordt alleen buiten gefietst met driewieler waarvan de wielen geen spaken hebben.
− Als er schoolkrijt wordt gebruikt, is die stofvrij.
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11. Vloeren
Om risico’s als vallen, uitglijden te beperken zijn de volgende afspraken gemaakt:
− Afval wordt direct verwijderd.
− Voorwerpen worden uit de looproutes neergezet
− Overbodige voorwerpen worden verwijdert/opgeborgen of weggegooid.
− Het wordt zoveel mogelijk voorkomen dat speelruimte zich in de loopruimte bevindt.
− Medewerkers ruimen speelgoed, indien mogelijk samen met de kinderen, na gebruik direct op.
− Medewerkers ruimen losse voorwerpen direct op.
− Natte vloeren worden zo snel mogelijk droog gemaakt om uitglijden te voorkomen.
− De vloeren worden voorzien van een stroeve coating.
− Er wordt gekozen voor stroeve vloermatten. Indien nodig kan dit vervangen worden door vloermatten
met een antislipstrip.
− Kinderen mogen binnen niet rennen. Ook niet bij het naar binnenkomen.
− Bij de voordeur ligt een goed droogloopmat.
− Er worden alleen vloerkleden gebruikt die makkelijk te reinigen zijn.
12. Verwarming ( indien geen vloerverwarming)
− De radiatoren zijn omkast met board. De buizen zijn afgeschermd met isolatiemateriaal. Verder gelden
de volgende afspraken:
− Kapotte omkasting en kapotte isolatie worden direct aan de directie gemeld. Indien nodig worden er
maatregelen genomen om te voorkomen dat kinderen zich branden bv een kast er voor plaatsen.
− De indeling van de ruimte is zodanig dat kinderen voldoende speel en loopruimte hebben.
13. Specifieke ruimten
Om risico’s te beperken zijn de volgende afspraken gemaakt:
Hal/gang
− Kinderen mogen alleen onder begeleiding van medewerkers of ouders in de entree/ gang aanwezig
zijn. Medewerkers letten op dat kinderen niet zonder begeleiding het centrum verlaten.
− In de hal wordt niet gespeeld.
− Kinderen mogen in de hal niet met voorwerpen gooien.
Kantoor
− Kinderen komen hier alleen onder begeleiding.
− Medewerkers zorgen er voor dat de deur, als er niemand aanwezig is, altijd op slot is.
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Diversen
− Kapstokhaken worden hoog of voorzien van een plank opgehangen.
− Warmwater kranen worden afgesteld. Bij temperatuur onder de 60° opletten als de kraan langere tijd
niet is gebruikt ( legionella).
− Medewerker zorgt er voor dat er geen opstapjes bij de kraan met warm water staan.
− Wasmachine en wasdroger staan in een af te sluiten ruimte.
− Kasten en ruimten waar kinderen niet zonder begeleiding mogen komen, worden direct na gebruik
afgesloten.
− Geluid: Luidruchtige activiteiten worden buiten openingstijden gepland. Muziek wordt beperkt en op
laag geluidsniveau gedraaid.
− Kleding kinderen: Kettingen (en andere sieraden) die niet kapot springen als een kind er aan blijft
hangen zijn verboden.
− Plastic zakken worden( hoog) buiten het bereik van kinderen opgeborgen

Jaarlijks: Evaluatie van het protocol
Volgende evaluatie datum: 1-12-2018
Tussentijds: Evaluatie ivm overname van Kinderdagverblijf
Tussentijdse evaluatie datum: 1-5-2018
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