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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 hebben vorm
gegeven. Alle maatregelen en bijbehorende effecten ofwel resultaten worden kort
beschreven. In deze evaluatie word regelmatig verwezen naar beleidsstukken en protocollen.
Deze kunt u allemaal terug vinden op de site van Babbeloes onder het kopje downloads.
Advies/inbreng medewerkers, ouders, kinderen of oudercommissie
Wat is de inbreng van medewerkers ouders kinderen of oudercommissie geweest en hoe
implementeren we dat naar de werkvloer en dit beleidsplan. De verslaglegging van deze
evaluaties worden op de Babbeloes site geplaatst onder beveiligde kopje met toegangscode
voor ouders. Elk kwartaal/evaluatieverslag zal na overleg met de oudercommissie geplaatst
worden. Zodra de evaluatie geplaatst is krijgen ouders hier een mail over en wordt het in de
nieuwsbrief kenbaar gemaakt. Op kantoor zit dit kwartaal verslag in de protocollen map
achter het beleidsplan veiligheid en gezondheid. Op deze manier is en blijven nieuwe
ontwikkelingen inzichtelijk voor ouder medewerkers(in opleiding) vrijwilligers en stagiaires.

Maatregel 1: Nieuwe deurbeschermers
Op nieuwe kunststof kozijnen bij Elmo Ieniemienie en deur naar buitenspeelplaats
purk/koekie. Zijn nieuwe aangepaste deurbeschermers geplaatst. Het heeft helaas even op
zich laten wachten i.v.m. met vertraging in de bestelling door Corona. Ook zijn er houders
geplaatst die de deuren open houdt zodat deze niet hard dicht kunnen klappen.
Effect:
Veilig gebruik van de aangepaste ingangen in de corona periode.

Maatregel 2: Inspectie
GGD inspectie. De inspectrice van de GGD is weer langs geweest voor haar jaarlijkse controle
op het KDV. Hierbij heeft gesprekken gehad met de directieleden, pedagogisch coach en
pedagogisch medewerkers. Ze gaf hierbij mondeling al aan erg tevreden te zijn over wat ze
zag en hoe de pedagogische kwaliteit gewaarborgd wordt. Inmiddels is het rapport binnen en
hierin staat het zelfde beschreven.
Effect:
Een veilig pedagogisch klimaat voor de Babbeloes kinderen en structurele controle en toezicht
hierop. Het volledige rapport staat vermeld op de website van Babbeloes.

3- Corona

Maatregel:
– Helaas zijn er nog steeds verschillende maatregelen rondom Corona die momenteel nog niet
versoepeld gaan worden. Het protocol Corona voor KDV en BSO zal voorlopig blijven zoals het
is. De meest recente versie vind u op de website onder het kopje nieuws/corona.
– Voor het personeel zijn er zelftesten beschikbaar die ze 2x per week kunnen gebruiken om
zichzelf te testen voordat ze naar hun werk gaan. Deze testen kunnen niet verplicht worden
maar een groot aantal leidsters doet dit toch uit veiligheidsoverweging. Het is geen
vervanging voor de bestaande ggd testen. Bij klachten moeten ook de pm-ers altijd een test
bij de GGD doen.
Effect:
Het voorkomen van besmettingen binnen Babbeloes.
4- Maatregel: Controle elektriciteit systemen en aanleg hiervan
In Mei zijn alle stopcontacten en alles wat met elektriciteit te maken heeft gecontroleerd en
goedgekeurd. Alles voldoet aan de veiligheidseisen er zijn een aantal kleine aandachtspuntjes
die al gerepareerd zijn .
Effect:
Een veilig gebruik van het elektriciteitssysteem

5- Maatregel: Nieuw kind planningssysteem
We zullen starten met een nieuw planningssysteem. Ouders hebben het verzoek gekregen om
opnieuw hun gegevens in te voeren in een nieuw systeem. Dit systeem vervangt het oude
systeem en moet straks makkelijker werkbaar zijn. In het begin zullen er nog wat
schoonheidsfoutjes zijn maar ook dit zal snel opgelost worden. Voor ouders zal het straks ook
makkelijker worden contact met de groep te leggen over wijziging van een dag of afname van
een extra dag. De groepen werken nog niet met dit systeem maar dit zal spoedig ook gaan
gebeuren. Welke extra onderdelen hier nog bij gaan komen qua overdracht en andere
communicatie weten we nog niet exact. Zo gauw hier meer over bekend is zullen we u als
ouder hier over inlichten.
Effect:
Een makkelijker en overzichtelijker planningssysteem

