
                                                                 

      
     mei 2022 

          Psz ‘t Zwanenest 

 

 

Peuterspeelzaal ’t Zwanenest 

 
 

 

 

 

 

Protocol Veiligheid  

 

Peuterspeelzaal ’t Zwanenest, mei 2022 

 

  



                                                                 

      
     mei 2022 

          Psz ‘t Zwanenest 

 

Inleiding 

Dit Protocol Veiligheid is opgesteld om risico’s op het gebied van de fysieke veiligheid zo klein als 

mogelijk te maken. De leidsters ondersteunen elkaar in het handelen volgens dit protocol. Daarnaast 

wordt jaarlijks getoetst of de praktijk nog overeen komt met wat beschreven is, wordt het protocol 

geactualiseerd en wordt beoordeeld of aanvullende maatregelen nodig zijn.     

Inhoud: 

1. Entree/Gang 

2. Speelruimte 

3. Buitenruimte 

4. Sanitair kinderen 

5. Keuken/Pantry 

6. Kantoor/werk tafel leidsters 

7. Bergruimte/kast 

8. Omgeving 
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1. Entree/Gang 

- Bij binnenkomst wachten de kinderen met hun ouder/verzorger op de gang. De 

entree/gang is geen speelruimte. Er is in die hoedanigheid ook geen spelmateriaal 

aanwezig in deze ruimte.  

- De ouder/verzorger let zelf op zijn/haar kind. 

- De jassen/tassen worden opgehangen aan de kapstok, zodat niemand over de 

tassen/jassen kan struikelen. 

- De kapstok is voorzien van een plaat zodat er niemand tegen de haakjes aan kan vallen. 

- Er ligt een grote droogloopmat. 

- Er liggen ruwe tegels in de hal om de kans op uitglijden te minimaliseren.   

- De beheerder van het gebouw zorgt dat de schoonmaakdienst de hal stofzuigt en dweilt 

wanneer kinderen niet aanwezig zijn in de entree/gang. 

- Er is een trap naar boven. Ouders letten zelf op dat hun kind niet naar boven klimt.  

- Ouders/verzorgers letten zelf op dat zijn/ haar kind niet door de schuifdeur naar buiten 

loopt.  

 

2. Speelruimte 

- De vloer in de zaal wordt na de ochtend geveegd of gezogen en vervolgens gedweild. 

- Deuren zijn voorzien van veiligheidsstrips. 

- De ramen kunnen op een tochtstand. 

- De koortjes van de raamdecoratie zijn vastgezet op kind veilige hoogte. 

- De zaal is voorzien van kindvriendelijke verwarmingen.  

- De stopcontacten zijn kindvriendelijk (al bij de nieuwbouw). 

- Schoonmaakmiddel staat in een bovenkastje van de keuken en in de toiletruimte hoog op 

een plank. 

- De tassen van de leidsters worden opgeborgen in de berging. 

- Het meubilair wordt regelmatig gecontroleerd en er wordt gezorgd voor voldoende 

loopruimte om het meubilair. 

- De kasten zijn aan de muur bevestigd. 

- Speelgoed wordt regelmatig bekeken of het nog in orde is.  

- Speelgoed wat op de grond valt tijdens spelen wordt opgeruimd door de leidsters, 

kinderen worden gestimuleerd als speelgoed op de grond gevallen is dit op te pakken en 

op tafel of in de kast te leggen. 

- Kinderen mogen niet gooien met speelgoed. Leidsters houden hier toezicht op en 

corrigeren indien nodig. 

- De leidsters bergen de aansteker op een voor de kinderen onbereikbare plaats (boven in 

keukenkast). Deze wordt alleen gebruikt bij de viering van een verjaardag en direct na 

gebruik weer opgeruimd.  

- Mocht er hete drank gedronken worden, wordt dit buiten het bereik van het kind 

geplaatst. Leidsters drinken geen hete drank als er een kind op schoot zit. 

- Kinderen wordt geleerd niet te rennen in de zaal. De leidsters houden hier toezicht op en 

corrigeren indien nodig. 

- Op de deur naar de hal is een dranger geplaatst. Verder is het elektrisch mechanisme van 

de deur uitgeschakeld zodat de kinderen niet zelf ongezien naar buiten kunnen lopen.  
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3. Buitenruimte 

- Er zijn fietsjes, steppen en loopauto’s beschikbaar waar de kinderen op kunnen rijden. De 

leidsters geven duidelijk aan waar de kinderen kunnen rijden, zodat aan de andere kant 

met de zandtafel of op de grond gespeeld kan worden.   

- Kinderen dragen schoenen als ze buiten spelen of stevige sandalen. Dit wordt ook 

aangegeven in de huisregels. 

- Ouders wordt gevraagd hun kinderen voor de speelochtend in te smeren op zonnige 

dagen.  

- Er wordt regelmatig gecontroleerd of de rijdende materialen nog in orde zijn.  

- De buitenruimte is voorzien van een degelijke, veilige omheining.  

- De buitenruimte is helemaal betegeld. 

- Er staat een blokhut om alle speelmaterialen in op te bergen. Kinderen mogen niet in de 

blokhut.  

- De zandtafel is afgedekt als er niet mee wordt gespeeld.  

 

4. Sanitair kinderen 

- In de toiletruimte is een verschoontafel aanwezig. Een kind dat verschoond wordt zal nooit 

alleen gelaten worden. De verschoontafel is zeer stabiel en aan de muur vastgezet. 

- De afvalbak voor gebruikte luiers is afgedekt.  

- Naast de wasbak staat een afvalbakje voor papieren handdoekjes.  

- De vensters in de deuren en ramen naar het toilet zijn van veiligheidsglas.  

- De verwarming is kindvriendelijk. 

- Als de vloer onverhoopt tussentijds gedweild moet worden, gaat de deur dicht tot de vloer 

droog is of wordt deze drooggemaakt.  

- De vloer is betegeld met een ruwe tegel. Hierdoor is de kans op uitglijden zeer klein.  

Schoonmaakmiddelen staan hoog op de plank. 

 

5. Keuken/Pantry 

- De aansteker die bij een verjaardag wordt gebruikt ligt in een bakje in de bovenste 

keukenkast.  

- Om te voorkomen dat een kind iets uit een beneden kastje pakt wat gevaarlijk kan zijn, 

zijn messen, schoonmaakmiddelen en vuilniszakken opgeborgen in de bovenste 

keukenkastjes. 

- De waterkoker wordt gebruikt buiten bereik van de kinderen en na gebruik meteen 

opgeborgen.  

 

6. Kantoor/werk tafel leidsters 

- De leidsters zorgen voor een opgeruimde werktafel. Kleine voorwerpen worden in bakjes 

opgeborgen waar alleen een leidster bij kan. 

- De tas van de leidster wordt opgeborgen in de berging. Hier mogen de kinderen niet 

komen.  

 

7. Bergruimte/kast 

- Kinderen mogen niet in de bergruimte komen. Hier wordt streng op toegezien door de 

leidsters.  
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8. Omgeving 

- Ouders/verzorgers van de kinderen zien erop toe dat het kind op de stoep blijft en weer 

meegaat op de fiets of met de auto naar huis.      

  

9. Gebouw 

Noodverlichting, rookmelders, ventilatiesystemen en brandblussers vallen onder het beheer 

van het Dorpshuis, waarin de peuterspeelzaal gevestigd is.  Het onderhoud en de periodieke 

controles van deze installaties worden door hen geregeld.                                                 

 

 


