Evaluatie 3de kwartaal 2022
Beleid veiligheid en gezondheid.
Inleiding:
In deze 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 downloads voor ouders en personeel.
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.

Protocol en draaiboek corona scenario’s in de kinderopvang.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal scenario’s
beschreven voor scholen en de kinderopvang. Wat te doen in welk scenario als covid-19
weer terug komt.
Wij zijn hier een draaiboek van aan het maken en deze wordt in de volgende
teamvergadering besproken, doorgenomen en medegedeeld.
Effect:
Dat alle pm’ers al op de hoogte zijn van wat er gedaan moet worden in geval van een
nieuwe pandemie. En zo het kdv open te kunnen houden.

Nascholing pm’ers:
Karlijn is begonnen met de nascholing 3F nederlands voor de kinderopvang.
Sanne zal deze nascholing in de winter gaan volgen bij de volgende groep die start.

Effect:
Het is een verplicht onderdeel voor het werken in de kinderopvang. Met dit certificaat is hun
diploma weer compleet en voldoen zij aan alle eisen van de IKK wet om te kunnen en
mogen werken in de kinderopvang.
Kachel kasten gerepareerd:
In alle groepen zijn de kachel kasten voorzien van nieuwe roosters.
Zo kunnen de kinderen niet bij de verwarming komen en kunnen ze weer veilig spelen.
Nieuwe vloer in het speellokaal:
In 2024 bestaat Babbeloes 25 jaar! Met deze feestelijkheden gaan er wat veranderingen
plaatsvinden. Op dit moment zijn we hard aan het werk in het speellokaal.
Het speellokaal wordt omgetoverd tot een activiteitenruimte genaamd de speelweide.
Er is een nieuwe vloer gelegd in het oude speellokaal. Ook de ondervloer bleek niet goed te
zijn en deze is ook vernieuwd.
Effect:
Betere vloer om activiteiten te kunnen ondernemen. Deze vloer is voorzien van een beek en
grasstroken. Zo wordt er straks een mooi leer/speel omgeving van gemaakt.
Zandbak zand:
in de Juni is de zandbak opnieuw voorzien van nieuw schoon zand door het
hoveniersbedrijf.
Effect:
Zo kunnen de kinderen veilig spelen in de zandbak.

Volgende evaluatie is bij het 4de kwartaal verslag van 2022
Voor de volgende evaluatie werken we verder aan verschillende actiepunten die we
tegenkomen via de risicomonitor. Ook aan de hand van de teamvergaderingen zullen we
zaken tegenkomen betreffende beleidsplan en gezondheid.
Op kantoor hangt een lijst met actiepunten. De punten die voltooid zijn zijn hierboven
beschreven. De rest nemen we weer mee naar het volgende kwartaal. Het bijstellen van de
protocollen en beleidsplannen is een structureel doorlopend proces. Waar nodig worden
zaken direct aangepast en bijgesteld.

