
Alle ouders informeren wij bij de rondleiding over onze visie van waaruit wij werken in Ons Kindercentrum. Wij maken bekend dat wij de kinderen leren omgaan met o.a. vuur, werken met Zwitserse 
zakmessen het natuurlijk buiten spelen.   
We vertellen over het weer en de aangepaste kleding welke wij binnen Ons Kindercentrum aanschaffen. Tevens bieden wij de mogelijkheid om eigen meegebrachte reservekleding achter te laten.   
Elke ouder wordt geacht een paar rubberlaarzen mee te nemen.    
  
Voor alle regels/protocollen omtrent hygiëne en veiligheid zie onze website. 
Mocht er ondanks alle regels en afspraken die er zijn toch een ongeluk gebeuren, dan past de pedagogisch medewerker eerst EHBO toe en mocht het 
nodig zijn bellen ze de directie en/of 112     
       
De huisregels worden veelvuldig met de kinderen besproken (op het moment dat ze aan de orde zijn) Op de nieuwe locatie De scout zijn op het 
buitenterrein nog stenen die in de stoep verwerkt gaan worden, we leren de kinderen dat deze niet bedoelt zijn om op te klimmen, mocht deze regel niet 
fijn werken gaan wij over tot afzetting.     
       
       
       
       
Algemeen Vraag maatregel regels wanneer actie Paraaf/ 
       
Vloeren uitglijden over natte vloer dweilen  na 1830 x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
 struikelen/botsen binnen niet rennen, geen voorwerpen laten rondslingeren x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
  geen losse snoeren     
  extra opletten als het regent x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
       
Muren bezeren oneffenheid Wanden zijn glad, je kunt er wel tegen botsen x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
       
  Binnen niet rennen/duwen x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
       
Deuren vinger tussen deur Deur staat op de haak x Elke dag toepassen Alle groepsleiding  
       
  buitendeur die openstaat voorzien van wig of steen   elke dag toepassen alle  groepsleiding   
  tegen dichtwaaien     
Verlichting Kind struikelt door onvoldoende licht Lampen controleren jaarlijkse Sluitweek zomer Russ controleren  
  en direct vervangen indien defect controle    
 Lamp wordt stuk gegooid binnen zijn plastic TL lampen x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
 Noodverlichting blijft altijd       
 branden      
       
Elektra Kind komt in contact  x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
 met elektra      
  We hebben stopcontactbeveiligers jaarlijkse Sluitweek zomer Russ controleren  
   controle    

Tuin Kind bezeerd zich in de tuin 

 
 
Pm-er loopt  regelmaat rond in tuin  elke dag toepassen alle  groepsleiding  

Ramen/ 
 
valt door glas Deuren en ramen hebben veiligheidsglas x elke dag toepassen alle  groepsleiding   

Glazen deuren valt uit raam Ramen alleen gekanteld open, geen geintjes, pesterijen bij ruiten x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
       
Meubilair/ Kind stoot zich Niet rennen/duwen binnen voldoende loopruimte om meubilair x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
Speelgoed Kind krijgt splinter meubilair regelmatig controleren, opschuren x Sluitweek zomer Russ controleren  
 Kind valt/onder kast Kasten staan vast, niet in kasten klimmen jaarlijkse Sluitweek zomer Russ controleren  
 Decorstuk valt op kind Kasten staan vast controle Sluitweek zomer Russ controleren  



Garderobe Kind botst tegen kapstokhaak Niet rennen/duwen binnen x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
  We gebruiken veilige kapstokken     
Algemeen Vraag maatregel regels wanneer actie Paraaf 
       
Giftige stoffen Kind eet medicijnen of sigaretten uit Tassen opbergen in garderobe, niet rond laten slingeren x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
 tas leidster  x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
   x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
 Kind eet van giftige plant Deze worden niet aangeschaft x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
 Kind drinkt schoonmaakmiddel Biologisch-niet giftig x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
  Hoog opgeborgen na gebruik x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
       
       
       
Verbranding Hete thee Koud water toevoegen in thermoskan thee x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
 Kind heeft toegang tot lucifers Liggen op kantoor of hoog na gebruik, niet spelen met vuur x elke dag toepassen alle  groepsleiding   
       
       
 Kind brandt zich aan kookplaat Onder toezicht koken, ovenwanten gebruiken x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
 Kind trekt pan van gasfornuis Onder toezicht koken, ovenwanten gebruiken x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
 Kind brandt zich aan ovenruit Onder toezicht koken, ovenwanten gebruiken x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
 Kind trekt aan waterkoker Onder toezicht koken x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
       
       
       
       
Atelier/keuken Kind zaagt in vinger Leren de kinderen omgaan met zagen, uitleg geven, niet ermee x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
  Spelen, onder toezicht zagen     
 Kind slaat met hamer op vinger Leren de kinderen omgaan met gereedschap/apparatuur     
 Kind schroeft in vinger "     
 Kind snijdt zich met een mes "     
   x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
       
       
      * 
Sanitair Kind glijdt uit Dweilen als (meeste kinderen weg zijn) na 1800 x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
 Kind drinkt schoonmaakmiddel Biologisch-niet giftig x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
       
       
 
 
 
 
 
 
Vraag 

 
 
 
 
 
 
maatregel regels wanneer actie Paraaf  

Kleurcodes/ De kinderen van OKC hebben een kleurcode, iedereen heeft als hij/zij start kleurcode Rood. (Kind mag alleen onder directe begeleiding van een Pm-er buitenspelen.)    
Buitenspelen: Als een kind zich aan de regels houdt (welke bij de kleurcode hoort,) kan dit wijzigen.     

 
De kleurcodes en werkwijze staan openbaar op onze website 
     



 

Buiten Kind steekt over tussen auto's We leren de kinderen omgaan in het verkeer. x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
 Rent de weg op (We kijken naar de kleurcode die hierbij hoort.)   x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
Omgeving       
       
       
 Kind botst tegen fiets Kinderen plaatsen fiets netjes aan x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
  de kant     
 Kruipt komt klem te zitten We leren kinderen hoe buiten te spelen. x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
  Als er iets is komt kind naar leiding toe.     
 Klimt en valt We leren kinderen hoe buiten te spelen. x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
  Als er iets is komt kind naar leiding toe.     
 Kind glijdt uit We leren kinderen hoe buiten te spelen. x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
  Als er iets is komt kind naar leiding toe.     
 Kind struikelt We leren kinderen hoe buiten te spelen. x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
  Als er iets is komt kind naar leiding toe.     
 Kind valt door defect We leren kinderen hoe buiten te spelen. x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
  Als er iets is komt kind naar leiding toe.     
 Koordje jas blijft hangen Koordjes bij elkaar knopen x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
 Splinter in vinger Alle medewerkers hebben EHBO, en weten hoe x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
  te handelen.     
  Als er iets is komt kind naar leiding toe.     
 Botst ergens tegen aan We leren kinderen hoe buiten te spelen. x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
  Als er iets is komt kind naar leiding toe.     

 Snijdt zich We leren kinderen hoe buiten te spelen. x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
  Als er iets is komt kind naar leiding toe.     
 Kind wordt omver gelopen We leren kinderen hoe buiten te spelen. x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



       
       
       
  Als er iets is komt kind naar leiding toe.     
 Kind valt met skaten We leren kinderen hoe buiten te te spelen. x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
  Als er iets is komt kind naar leiding toe.     
Algemeen Kind komt afspraken m.b.t  Als een kind zich niet aan de regels houdt, wordt de kleurcode teruggetrokken   x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
 kleurcode niet na krijgt de oude kleur. Pas als wij merken dat het kind de afspraken en de    
  verantwoordelijkheden aan kan zal de code weer veranderen.     
       
 Kind raakt te water Kinderen met rood gaan alleen onder begeleiding naar buiten. x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
  Kind met geel en groen mogen alleen naar buiten met z'n 2en. Bij nood biedt de ander     
  hulp en groepsleiding inschakelen. De kinderen met geel en groen hebben allen     
  minimaal één zwemdiploma.     
       
 Vraag maatregel regels wanneer actie Paraaf 
       
 Kind raakt te water/vlotbouwen Kinderen met rood mogen alleen met zwemvest onder begeleiding op het vlot. elke dag toepassen alle  groepsleiding  
  Kinderen geel/groen met diploma houden zich aan de regels     
  Hoogteverschil waterloop/land zo klein mogelijk, niet te steil talud. x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
       
 Kind komt in contact met  Als we naar buiten gaan controleren x elke dag toepassen alle  groepsleiding  
 zwerfvuil we de ruimte op afval     
       
       
Locatie/Buiten wat  maatregel wanneer actie Paraaf 
 
Bij Ons Kindercentrum wordt veel in de vrije natuur gespeeld. In onze visie past een natuurlijke speelomgeving, natuurlijke materialen.     
We leren kinderen zich bewust te worden van de gevaren en hoe om te gaan met hetgeen gespeeld wordt en kan worden. Leidsters wijzen kinderen op regels en veilig spelen.  
Een boomwortel, oneffenheid, natte plek e.d. komen we tegen. Opletten waar je loopt, kijk waar je speelt en kom naar een leidster als er iets is waarvan je denkt dat het gevaarlijk kan zijn. (Een kind   
vindt een stuk glas, zwerfvuil of een spijker bijv.).      
Speeltoestel vallen door defect zie bovenstaande tekst, gemeente waarschuwen  elke dag toepassen alle groepsleiding  
 blijft met koordje hangen zie bovenstaande tekst  elke dag toepassen alle groepsleiding  
 splinter zie bovenstaande tekst  elke dag toepassen alle groepsleiding  
 tegenaan botsen zie bovenstaande tekst  elke dag toepassen alle groepsleiding  
 vinger zit klem zie bovenstaande tekst  elke dag toepassen alle groepsleiding  
 kind snijdt zich zie bovenstaande tekst  elke dag toepassen alle groepsleiding  
Omheining bezeert zich zie bovenstaande tekst, gemeente waarschuwen  elke dag toepassen alle groepsleiding  
 klimmen/vallen zie bovenstaande tekst  elke dag toepassen alle groepsleiding  
       
Ondergrond kind struikelt zie bovenstaande tekst, (in geval van losse tegel o.i.d.) gemeente waarschuwen elke dag toepassen alle groepsleiding  
 kind glijdt uit zie bovenstaande tekst  elke dag toepassen alle groepsleiding  
 kind botst tegen fiets Fietsen aan de kant parkeren/ er zijn speciale fietsen voor de tuin  elke dag toepassen alle groepsleiding  
 bezeren aan zwerfvuil Geen zwerfvuil oprapen  elke dag toepassen alle groepsleiding  
       
 kind wordt omvergelopen zie bovenstaande tekst  elke dag toepassen alle groepsleiding  
 kind rent straat op Wij leren kinderen omgaan met verkeer en de regels  elke dag toepassen alle groepsleiding  
       
       



	
	


