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Wanneer kinderen naar Plekkey toekomen, heeft u als ouder er vertrouwen in dat de veiligheid wordt
gewaarborgd. Een aantal keer per jaar bekijken de medewerkers de locatie, met als uitgangspunt de checklijst
veiligheid.
De ruimten bij Plekkey zijn zo ingericht, dat de kans op ongelukken erg klein is. Zo zorgen wij altijd dat er
voldoende loopruimte aanwezig is zodat de kans op stoten en botsen wordt verkleind, de stopcontacten zijn
beveiligd en staan gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen) altijd buiten bereik van de kinderen of
in een gesloten ruimte.
Ook bij de aanschaf van het speelgoed is rekening gehouden met de veiligheid. Zo mag het speelgoed niet
scherp zijn of makkelijk kapot gaan, maar kijken we bijvoorbeeld ook of hout geen splinters afgeeft. Wanneer de
materialen wel risico’s met zich meebrengen (bijvoorbeeld timmeren, zagen of solderen), vinden de activiteiten
alleen onder begeleiding plaats en in kleine groepjes.
Op de locatie is altijd een medewerker aanwezig die in het bezit is van een BHV-diploma (EHBO en brand).
Minimaal twee keer per jaar vindt er met de kinderen een brandoefening plaats en deze wordt vervolgens
geëvalueerd (en eventueel bijgesteld). Er gelden bij Plekkey een aantal afspraken waar iedereen zich aan moet
houden om de ruimten ook veilig te houden. Zo bergen de medewerkers hun tassen op in een kluisje, mag er
niet gerend worden op de trap en mogen kinderen en medewerkers niet rondlopen met warme dranken (alle
huisregels zijn in te zien op de locatie).
Plekkey hanteert een strikt aannamebeleid. Alle medewerkers zijn in het bezit van een voor de kinderopvang
relevante diploma (klik hier voor een overzicht) en worden zorgvuldig gescreend (meerdere gesprekken,
referenties en scholen nabellen) en zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omrent Gedrag vanuit Justitie).
Verder zijn alle medewerkers verplicht een voor Plekkey specifiek programma te volgen.
De gehele risico-inventarisatie veiligheid is in te zien op uw vestiging.

Hieronder volgen een aantal belangrijke punten die Plekkey hanteert om de opvang veilig te maken en te
houden voor kinderen, ouders en medewerkers. De volledige risico-inventarisatie veiligheid is in te zien op de
locaties.

Plekkey voldoet in alle vestigingen aan de wettelijke eisen in verband met veiligheid.

Plekkey heeft voor al haar vestigingen goedkeuring ontvangen voor het calamiteitenplan van de brandweer.

Op alle vestigingen zijn meerdere vluchtwegen aanwezig zodat evacuatie altijd plaats kan vinden.

Bij Plekkey is altijd iemand aanwezig die in het bezit is van een BHV-diploma. Daarnaast volgt iedere medewerker
een EHBO- training.

Kinderen gaan altijd naar buiten onder toezicht van een medewerker. Wanneer ouders toestemming hebben
gegeven, mogen kinderen zelfstandig maar na overleg naar buiten. Er wordt dan regelmatig buiten gekeken door
een medewerker.

Plekkey heeft alle schadelijke stoffen op voor kinderen onbereikbare plaatsen opgeborgen. Wanneer oudere
kinderen voor een activiteit gebruik maken van schadelijke stoffen (bijvoorbeeld graffiti spuiten) zal dit altijd
buiten gebeuren, waar voldoende frisse lucht is.
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Alle stopcontacten in onze ruimten zijn kindveilig.

Alle ongelukjes die plaatsvinden bij Plekkey worden geregistreerd en geëvalueerd. Ouders worden mondeling op
de hoogte gesteld wanneer hun kind betrokken is geweest bij een ongeval.

Wij zullen kinderen nooit zonder toestemming van de ouders meegegeven aan iemand anders.

Plekkey verstrekt geen persoonsgegeven aan derden. Foto’s van kinderen mogen alleen op de locatiecamera
worden gemaakt en worden gebruikt voor de nieuwsbrief (deze wordt alleen verstuurd naar ouders en komt
niet openbaar op de website). Na gebruik worden de foto’s direct van de camera verwijderd.

In de speelzaal doen de kinderen altijd hun sokken uit. Activiteiten zoals klimmen vinden alleen onder
begeleiding plaats en worden er matten gebruikt.

Kinderen smeren hun eigen brood/ cracker met een mes wat niet scherp is. Scherpe voorwerpen worden buiten
bereik van kinderen bewaard en worden alleen gebruikt onder begeleiding.

Bij al het speelgoed wordt gekeken of het niet scherp is en niet snel stuk gaat. Wanneer speelgoed toch stuk
gaat, zal het altijd direct van de groep verwijderd worden.

Tijdens uitstapjes wordt gebruik gemaakt van een protocol waar alle medewerkers en stagiaires van op de
hoogte zijn. Kinderen krijgen een bandje om met daarop het telefoonnummer van de medewerker die mee op
stap gaat.

In de huisregels staan de afspraken beschreven die bijdragen aan een veilige omgeving.

Op een plek waar veel mensen bij elkaar zitten, is hygiëne een belangrijk aandachtspunt. Plekkey is altijd bezig
met de hygiëne van kinderen, medewerkers en de verschillende ruimten. Natuurlijk kun je nooit helemaal
voorkomen dat een kind een bacterie of virus op loopt, maar door het hygiënebeleid dat Plekkey heeft opgesteld
en naleeft, wordt de kans op besmetting beperkt.
In de verschillende protocollen met betrekking tot hygiëne worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt rondom het
gebruik, opbergen en bereiden van voedsel. Wanneer mensen bij Plekkey komen werken, zijn er een aantal
hygiëneregels waar zij zich aan moeten houden. Zo mogen zij geen voedsel bereiden met lange en/of gelakte
nagels en mogen zij geen sieraden dragen.
De ruimten worden door een schoonmaker en door de medewerkers schoongemaakt volgens vaste lijsten.
Voordat de opvang start zullen de wc’s altijd extra worden schoongemaakt. Verder zullen de ruimte voor de
opvang begint en tijdens opvang-tijd voldoende geventileerd worden en wordt de temperatuur in de gaten
gehouden.
Kinderen en medewerkers hebben een aantal vaste handenwas-momenten op een dag: voor het eten en na het
buitenspelen of het spelen in de gymzaal. Medewerkers zullen ook hun handen wassen na wondverzorging.
De gehele risico-inventarisatie gezondheid is in te zien op uw vestiging.
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Hieronder volgen een aantal belangrijke punten die Plekkey hanteert om de opvang qua hygiëne op orde te
houden voor kinderen, ouders en medewerkers. De volledige risico-inventarisatie gezondheid is in te zien op
onze locaties.

Het protocol gezondheid vormt een onderdeel van het pedagogisch fundament en komt regelmatig terug tijdens
vergaderingen en trainingen voor medewerkers en stagiaires.

Bij Plekkey werken we met schoonmaaklijsten. De lijsten worden dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks
ingevuld (afhankelijk van de schoonmaakactiviteit).

Kinderen en medewerkers wassen op verplichte momenten hun handen, namelijk voor het eten en drinken,
voor een kookactiviteit, na het buiten spelen, na het spelen in de gymzaal en na toiletgebruik.

Kinderen drogen hun handen aan papieren wegwerpdoekjes. Handdoeken en schoonmaakdoekjes worden
dagelijks voor aanvang van de opvang vervangen voor schone.

Op al het drink- en etenswaar wordt direct na openen een datumsticker geplakt.

De bezorging van ons eten en drinken wordt gedaan door een bedrijf die alle regels hanteert met betrekking tot
hygiëne (bijvoorbeeld vervoeren op bepaalde temperaturen).

Omdat Plekkey in scholen zit, is het een vast dagritme dat de medewerkers de wc’s schoonmaken voordat de
Opvang start en wordt de wc constant gecontroleerd.

De buitenspeelruimte wordt regelmatig gecontroleerd op materialen die niet aanwezig horen te zijn en met
name de zandbak.
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