
Evaluatie 1ste kwartaal 2023 Beleid veiligheid en gezondheid.

Inleiding:
In deze 1ste evaluatie van het beleidsplan veiligheid en gezondheid zullen we omschrijven
waar we de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest en op welke manier we dit vorm
hebben gegeven.
Alle maatregelen en bijbehorende effecten ofwel resultaten worden kort beschreven. In deze
evaluatie wordt regelmatig verwezen naar de beleidsstukken en protocollen. Deze kunt u
allemaal terug vinden op de website van Babbeloes onder het tabblad downloads.

Advies of inbreng van medewerkers, ouders, kinderen of oudercommissie:
Wat is de inbreng van medewerkers, ouders, kinderen of oudercommissie geweest en hoe
passen we dat toe naar de werkvloer en in dit beleidsplan?
De verslaglegging van deze evaluaties worden op de website van babbeloes geplaatst
onder het kopje ouders.
Na overleg met de oudercommissie wordt het kwartaalverslag dan geplaatst.
Zodra deze geplaatst is wordt het in de nieuwsbrief kenbaar gemaakt.
Tevens hangt dit formulier op de informatieborden bij de ingangen en bij de bso van
babbeloes.
Op deze manier is en blijven nieuwe ontwikkelingen inzichtelijk voor ouders, medewerkers,
vrijwilligers en stagiaires.

Terugkoppeling klachtenregistratie 2022

In het begin van ieder nieuw kalenderjaar krijgt Babbeloes een schrijven van de algemene
klachten organisatie (geschillencommissie) waar we bij aangesloten zijn. Hierbij wordt er
gemeld of er externe klachten zijn die bij hen gemeld zijn. Er zijn dit afgelopen jaar geen
externe meldingen geweest. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er verder nooit klachten zijn,
Normaliter is het gebruikelijk om de interne klachtenprocedure te volgen.
Omdat wij een open communicatie hebben zijn de lijnen kort vanuit de directie naar de
werkvloer en worden eventuele klachten, meningsverschillen of opmerkingen vrijwel direct
opgelost en waar nodig teruggekoppeld.
We proberen het zo laagdrempelig mogelijk te houden.
In ons pedagogisch beleid staat beschreven hoe een klacht ingediend kan worden en hoe
wij hiermee mee omgaan binnen Babbeloes.

Gemeentewerk:
Bij de hoofdingang stonden een paar tegels omhoog. Wij hebben dit gemeld bij de
gemeente, dit is inmiddels gemaakt.



Effect:
Struikelgevaar door de omhoogstaande tegels is hiermee verholpen.

Tevens hebben we melding bij de gemeente gemaakt van de bosjes bij de uitrit aan de BSO
kant; deze stonden hoog en belemmerde het zicht op de straat. Ook dit is inmiddels
opgelost.

Effect:
Door dat het gemeentegroen lager gesnoeid is, is er beter zicht bij het op en af rijden van de
parkeerplaats.

BedrijfsHulpVerlening (BHV):
Afgelopen januari hebben alle bhv’ers de herhaling van de bhv behaald.

Effect:
Weet wat te doen bij een calamiteit.

Brandmeldsystemen:
Begin dit jaar zijn alle brandmeldsystemen en blussers weer gecontroleerd. Goedgekeurd en
waar nodig vervangen. Alles voldoet aan de veiligheidseisen. Dit wordt vermeld in het
calamiteitenplan.

Effect:
Een veilig brandmeldsysteem en blussystemen.

Webinar voor pm’ers:
Een aantal pm’ers hebben een webinar gevolgd over taalrijke ontwikkeling bij kinderen in de
kinderopvang.

Effect:
Verrijking van kennis over een taalrijke ontwikkeling bij kinderen in de kinderopvang.


