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Veiligheid heeft in onze kinderopvang een hoge prioriteit.  

Om de veiligheid te garanderen is het ook van groot belang afspraken te maken met de mensen die 

werken bij Kinderopvang Zonnepret. Uiteraard zijn alle pedagogische medewerkers gediplomeerd en is 

er ruime ervaring aanwezig. Ook zijn enkele afspraken met ouders nodig, deze staan in het 

huisreglement. 

De afspraken met de medewerkers 

Speelplein  
• Voor het buiten spelen eerst het plein aanvegen en controleren op zwerfafval. 

• Let erop dat er geen onkruid op het speelplein groeit indien dit wel het geval is verwijder het 

tot een afstand waar de kinderen niet bij kunnen. 

• Houdt altijd toezicht bij buitenspelen. De kinderen mogen geen moment alleen gelaten 

worden. 

Straat tegels  
• Let op losliggende of verzakte tegels. Meld het te allen tijde aan de leidinggevende als je 

constateert dat er tegels losliggen of verzakt zijn zodat die actie kan ondernemen.  

• Onderneem actie door de plaats waar tegels losliggen of verzakt zijn af te zetten, zodat de 

kinderen er niet over kunnen vallen en zich bezeren. 

Hekjes  
• Voordat de kinderen naar buiten gaan eerst het hek op slot draaien en de sleutel eruit halen. 

• De kinderen mogen niet op de omheining klimmen, dit is haast onmogelijk maar toch. 

Kleding  
• Let op de kleding en schoenen van de kinderen, zorg dat de jassen goed dicht zitten en de 

veters goed vastzitten, indien er een veter los zit direct weer vastmaken.  

• Let zomers op het op zetten van petten en laat ze niet bloot in de zon spelen, zo nodig de 

kinderen insmeren met zonnebrandcrème, laat baby’s te allen tijde niet in de zon zitten, laat 

de baby’s in de schaduw spelen (bijvoorbeeld door een parasol te plaatsen). 

Water  
• Alleen onder voortdurend toezicht mogen de kinderen in badje met water spelen en nooit te 

lang in de zon. 

Speelmaterialen  
• Niet te veel kinderen tegelijk buiten laten spelen zodat er voldoende ruimte blijft om te fietsen, 

rennen etc. zonder dat ze botsen.  

• Regelmatig ook het buitenspelmateriaal controleren op gebreken en zo nodig direct 

verwijderen. 

Wandelen  
• Bij het wandelen maximaal 4 kinderen per volwassenen, 2 kinderen in een wagen en aan 

iedere kant 1 peuter laten lopen. (KDV) 

• De lopende kinderen moet altijd de wagen vast houden. 
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Verkeersveiligheid  
• Gebruik zoveel mogelijk veilige routes. 

• Leer de kinderen oversteken zoals dat hoort, links kijken - rechts kijken - links kijken. 


