ZAG JE DE MOGELIJKE RISICO’S?
Tijdens het rondkruipen en speelmoment


Heb jij ook een tafel met scherpe hoeken? Gebruik jij ook tafelhoekbeschermers?



Heb je de box gezien dicht tegen het park? Is er een probleem als de kinderen daar zouden opklimmen?



Heb je de tas op de tafel zien staan? Is dat een risico voor de kinderen? Waar zet jij je tas als je een lekker warme
koffie drinkt?



Heb je gezien dat de begeleidster het hekje sluit? Heb je ook hekjes? Ga je als opvang of in de thuissituatie ook bewust
om met het openen en sluiten van het hekje?

Voor de opvang:


In deze opvang gebruikt men een parlofoon. Een goede manier om ongewenste personen buiten te houden? Hoe doe jij
dat in je opvang?



Zie je dino? Ken je dino zijn filmpje al? Dino wijst je de weg naar de actielijsten voor de kinderopvang. Ze helpen je om
je risicoanalyse op te maken

Tijdens het eten


Zo een eetstoel is wel hoog voor een kindje, beetje eng als je naar beneden kijkt hé? Gelukkig zit het kindje goed vast.
Misschien wel beter eerst het kindje vastmaken en pas dan iets wegzetten. Denk je ook niet?



Hoe zou het andere kindje aan tafel zich voelen?

Bij het slapengaan


Gezien dat het kindje enkel een slaapzakje aan heeft?



Lieve dino gaat ergens anders slapen. Enig idee waarom?



Ga jij ook nog eens kijken, voelen, luisteren terwijl de kindjes slapen? Hoe doe je dat? Hoe vaak doe je dat? In de
opvang zijn er soms nog kindjes beneden aan het spelen ondertussen ook. Niet gemakkelijk te organiseren hé?

Van bed naar de verzorgingstafel


Misschien moet je het filmpje nog eens bekijken. Het is niet zo heel goed te zien, maar er ligt een mesje op de tafel. Er
werden appeltjes geschild. Lekker en gezond, maar het mesje…

Tijdens het verluieren


Na het slapen, een propere luier. Voor de verzorging heb je wel wat producten nodig. Zou het kindje die in zijn mond
kunnen steken? Hoe doe jij dat, ervoor zorgen dat de kindjes niet kunnen spelen met al die gevaarlijke producten?



Ik zie daar precies nog een tas staan. Gevaarlijk, niet?

Tijdens het zingen van ‘Vrolijke vrienden’
Voor de opvang:


Draag jij soms ook nagellak, juwelen of armbandjes? Houdt dat een risico in voor de kinderen? Welke risico’s zouden
dat dan kunnen zijn?

Zag jij nog andere dingen? Of kan je nog wat hulp gebruiken?



Meer informatie en tips voor kinderopvang
Meer informatie en tips voor ouders

