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Peuterspeelzaal ’t Zwanenest 

 
 

 

Extra noot vooraf: 

Vanaf 11 mei 2020 is er een extra protocol van kracht i.v.m. het corona virus: het Protocol 

Corona.  

 

 

Protocol Hygiëne en leefomgeving 

 

Peuterspeelzaal ’t Zwanenest, Augustus 2020 
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Inleiding 

Veel van de regels die gelden op onze peuterspeelzaal worden wel nageleefd maar liggen 

schriftelijk niet vast. Om inzicht te geven in wat wij doen om de hygiëne zo goed mogelijk te 

bewaken, is dit protocol opgesteld. We zorgen voor hygiëne vanuit de leidster(s) en we zorgen 

voor een zo goed mogelijke hygiëne bij de kinderen. 

 

 

Inhoud  

 

1. Handen wassen; kinderen   8.  Speelgoed 

2. Handen wassen; leiding   9. Knuffels/ poppen 

3. Werkwijze handen wassen  10. Binnenmilieu 

4. Wondjes/wondverzorging  11. Buitenmilieu 

5. Niezen     12. Schoonmaken 

6. Toiletbezoek en Verschonen  13. Medisch handelen 

7. Voeding      
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1  Handen wassen; kinderen 

- We wassen de handjes met water en vloeibare zeep, verdeeld over gehele handen. De 

handjes worden goed ingewreven. Daarna spoelen en drogen we de handjes.  

We hebben een handdoekdispenser met papieren handdoekjes. 

- Na elk wc-bezoek wast iedereen zijn handen, we helpen de kinderen steeds 

herinneren. 

- We wassen de handen bij zichtbaar vieze handen, bij verkoudheden, na buitenspelen 

in de zandbak. 

- Er worden handen gewassen voor het eten en drinken. 

 

2  Handen wassen; leiding 

- Handen worden gewassen voor het aanraken/bereiden van voedsel. 

- Handen worden gewassen voor het eten of het helpen bij eten. 

- Handen worden gewassen voor wondverzorging. 

- Handen worden gewassen na verschonen kind. 

- Handen worden gewassen na hoesten, niezen en snuiten. 

- Handen worden gewassen na contact met lichaamsvochten zoals, speeksel, snot, 

braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed. 

- Handen worden gewassen na contact met vuil textiel of de afvalbak. 

- Handen worden gewassen na toiletgebruik.  

- Handen worden gewassen na schoonmaakwerkzaamheden. 

3  Werkwijze handen wassen 

- Maak uw handen nat. 

- Breng vloeibare zeep uit een dispenser aan op uw handen. 

- Wrijf de zeep minimaal 10 seconden goed uit. Wrijf ook uw duimen, vingertoppen, 

polsen en de huid tussen uw vingers in. 

- Spoel de zeep af. 

- Droog uw handen en polsen met een papieren handdoekje. 

 

4  Wond/wondjesverzorging 

- Pus/wondvocht wordt als het gaat lekken eerst gedept, met bijvoorbeeld een steriel 

gaasje. 

- Spoel het wondje met schoon water. 

- Dek het wondje af met een pleister. 

- Speelgoed wat in de mond is geweest wordt gereinigd. 

- Bij kinderen die aan wondjes en/of blaasjes krabben, wordt extra aandacht aan 

handhygiëne besteed. 

5  Niezen en hoesten 

- Er wordt de kinderen aangeleerd om te niezen en/of hoesten in de elleboog. 

- De leiding schat in of het kind de handen moet wassen na het niezen en/of hoesten. 
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- Verkouden kinderen leren we hun neus op te halen i.p.v. snuiten dat is beter voor de 

(bij)holtes. 

- Als we snot zien vegen we het af met een wc-papier.  

- We gebruiken voor het neussnuiten wc-papier, het gebruik is eenmalig. 

- Vies papier worden meteen weggegooid in de vuilnisbak. 

- Om het gezicht van een kind schoon te maken wordt een wegwerp verfrissingdoekje 

gebruikt. 

6  Toiletbezoek en verschonen 

- Na ieder toiletbezoek wordt erop toegezien dat kinderen hun handen wassen. 

- De toiletbril wordt volgens het schoonmaakschema en bij zichtbare verontreiniging 

gereinigd met een allesreinigerdoekje. 

- Er zijn geen potjes aanwezig op de peuterspeelzaal.  

- Bij het verschonen van een kind worden plastic handschoenen gedragen. 

- Luiers worden eerst in een zakje gedaan, alvorens ze in een gesloten prullenbak met 

voetpedaal gaan. 

- Na het verschonen worden het aankleedkussen en de aankleedtafel schoongemaakt 

met een vochtig allesreinigerdoekje. 

- Het aankleedkussen wordt vervangen zodra het beschadigingen vertoont. 

- Leidsters wassen na het assisteren bij toiletbezoek van de kinderen en na het 

verschonen altijd de handen met water en zeep. 

- De kraan wordt volgens het schoonmaakschema en bij zichtbare vervuiling gereinigd. 

- Papieren handdoekjes zijn aanwezig in de handdoekdispenser. Er staat een prullenbak 

bij waar het natte papier in kan worden gegooid. 

7  Voeding 

- Voor het voedsel bereid wordt, worden eerst handen gewassen. 

- Voedsel wordt in een schone omgeving bereid met schoon keukenmateriaal. 

- Drinkbekers en keukengerei worden na gebruik afgewassen.  

 

 

8  Speelgoed 

- De leiding vervangt beschadigd speelgoed direct. 

- Speelgoed voor binnen en voor buiten wordt gescheiden gebruikt. 

- Zichtbaar verontreinigd speelgoed wordt direct gereinigd. Verder wordt speelgoed 

volgens het schoonmaakschema gereinigd. 

- Er wordt geen speelgoed mee naar het toilet genomen. 

- Speelgoed wat in de mond is genomen wordt direct schoongemaakt. 

9  Knuffels/poppen 

- Knuffels/poppen worden maandelijks gewassen. 

- Wanneer zieke kinderen met de knuffels/poppen spelen, worden ze extra gewassen.  

- We kiezen stoffen knuffels/poppen die in de wasmachine kunnen. 

- Stiksels van knuffels/poppen worden regelmatig gecontroleerd op los gaan. Als ze los 

gaan worden ze gerepareerd of weggegooid. 
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- Knuffels/poppen mogen niet mee naar toilet genomen worden. 

10  Binnenmilieu 

We hebben een schoonmaakschema. In dit schema zijn alle voorkomende klusjes opgenomen. 

Het is verdeeld in dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse schoonmaakwerkzaamheden. 

Het spreekt voor zich dat als de leiding ziet dat iets vies is zij dit zal schoonmaken. De 

schoonmaakwerkzaamheden zullen plaatsvinden op het moment dat er geen kinderen 

aanwezig zijn in de zaal. 

 

- Zorg voor voldoende en goede ventilatie. 

- Creëer per dag meer ventilatiemogelijkheden door ramen open te zetten en eventueel 

deur. 

- We ventileren extra tijdens bewegingsspelletjes. 

- Lucht dagelijks minimaal 10 minuten. 

- Wij hebben geen airco. 

- In de zaal is een centraal ventilatiesysteem. 

- Het is in ons gehele peuterspeelzaal verboden te roken. 

- De vloer wordt dagelijks gereinigd. 

- Wanneer het boven de 25 graden is dan zetten we de deur en ramen open.   

- Knutselwerkjes die niet mee naar huis gaan maar bij ons opgehangen worden, worden 

na een maand weggehaald (mee naar huis gegeven of opgeruimd in mapjes). 

-  Er wordt lijm gebruikt op waterbasis. 

- Schoonmaakmiddelen zijn hoog opgeborgen in keukenkast en op een plank in het 

toilet. 

- Bij aankoop van schoonmaakmiddelen wordt er rekening gehouden met veiligheid, 

giftigheid, geur, waarvoor het gebruikt moet worden en milieuaspecten.  

- Wij hebben geen planten op de zaal of droogbloemen. 

- Voor elk klusje worden aparte vaatdoekjes gebruikt. 

- Afwasborstel wordt regelmatig vervangen. 

- Vuilnisbakken worden dagelijks geleegd. 

 

11  Buitenmilieu 

- De zandtafel is voorzien van een deksel, deze sluit de zandtafel in zijn geheel af. 

- Speelzand wordt regelmatig ververst. 

- Wij letten erop dat kinderen geen zand eten. 

- Drinken en eten doen wij binnen. 

- We hebben parasols om schaduw te maken. 

- Er worden geen zwembadjes gebruikt op de peuterspeelzaal. 

 

Zon 

- Bij extreme warmte worden maatregelen getroffen. Denk hierbij aan extra 

drinkmomenten. 

- Spelen onder parasol. 

- Buiten spelen wordt afgewisseld met binnen spelen. 
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- Kinderen moeten thuis worden ingesmeerd met zonnebrandcrème. 

Kou 

- Tijdens koud weer spelen we korter buiten.  

- In het najaar en de winter wordt aan de ouders gevraagd om hun kind een warme jas 

aan te doen en evt. sjaal en handschoenen mee te geven. 

 

12  Schoonmaken 

- Er wordt gewerkt met een schoonmaakschema. 

- Dagelijks wordt de peuterspeelzaal schoongemaakt. De vloer geveegd en gedweild, de 

afvalbakken geleegd, tafels en stoeltjes worden gereinigd, toiletten worden gereinigd, 

de kranen en verschoontafel gereinigd. 

- De vaatdoek en theedoeken worden iedere dag verschoond en indien nodig, meerdere 

keren op een dag. 

 

13  Medisch handelen 

- De kans dat een kind verkeerde medicijnen krijgt toegediend is niet aanwezig omdat 

wij de afspraak hebben dat leidsters geen medicijnen toedienen. Wanneer een kind op 

een bepaald tijdstip toch medicatie nodig heeft, kan de ouder op de peuterspeelzaal 

komen om het medicijn toe te dienen. 

- De kans dat een kind medicijnen uit een tas van de leidster te pakken krijgt is zeer klein 

omdat deze altijd opgeborgen worden in de berging. 

     

                                                    


