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  Soort ongeval                                                                           Urgentie 
code 

Actie Evaluatie 

  
  

  Entree       

1 Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan B1 Er is een traphekje gemonteerd zodat de kinderen niet de 
trap op kunnen. De kans dat een kind het hekje opent en 
de trap op gaat is erg klein. De pedagogisch medewerker is 
altijd bij de kinderen en het slot kan niet gemakkelijk 
geopend worden. Kinderen gaan nooit alleen de trap op 
maar altijd samen met de pedagogisch medewerker. 
Zie ook huishoudelijk reglement 

 

2 Kind valt doordat de leuning niet goed vastzit B1 

3 Kind struikelt over een kapotte trede B1 

4 Kind glijdt uit op een gladde trede B1 

5 Kind raakt bekneld tussen de treden van een open 
trap 

B1 

6 Kind valt van de trap B1 

7 Kind valt van de zijkant van de trap B1 

8 Kind raakt beknelt tussen de spijlen van de 
balustrade 

B1  Schot voor spijlen gemaakt.   

9 Kind struikelt over een oneffenheid B2 Er zijn drempels van de gebruikelijke hoogte. Bij normaal 
gebruik zullen er geen problemen zijn. 
De vloeren worden gedweild op het moment dat de 
kinderen er niet zijn: of in slaaptijd of na afloop van de 
dag. 

 

10 Kind glijdt uit over natte vloer B2 

11 Kind glijdt uit B2 

12 Kind bezeert zich aan een oneffenheid B2 

13 Kind botst tegen kapstokhaak B1 Kind kan zich stoten aan ronde knoppen van de 
kinderkapstok maar vormt geen ernstig gevaar. 
Pedagogisch medewerker  is altijd aanwezig in entree met 
de kinderen 

  

14 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur 
 
 
 
 
 

B1 Er zitten veiligheidsstrips op de binnendeuren, zodat de 
kinderen er met hun vingers niet tussen kunnen komen. 
Tevens is er een veiligheidsstrip op de buitendeur 
geplaatst. 

 



 

15 Kind valt door glas in de deur 
 

B1 Er is gelaagd veiligheidsglas geplaatst in de deur van de 
entree naar de leefruimte en ook in de ramen, de kinderen 
kunnen er niet doorheen vallen of er iets doorheen 
gooien.  

  

16 Kind valt door ruit B1 

17 Kind valt uit open raam   

18 Kind raakt verstikt in de koordjes van de 
raamdecoratie 

- N.v.t.   

19 Baby verbrandt zich aan de hete radiator/buizen B1 De radiator heeft een ombouw. De kinderen kunnen er 
niet bij. 

  

20 Kind botst of valt tegen radiator B2 

21 Kind komt met hand klem te zitten tussen de 
radiator 

B2 

22 Kind struikelt door onvoldoende licht B2 Er is voldoende daglicht en goede verlichting.   

23 Lamp wordt stukgegooid en glas valt naar beneden B2 Kinderen mogen niet gooien, er is geen speelgoed in de 
entree. Er is voldoende overzicht vanwege de kleine groep. 

  

24 Kind komt in contact met elektriciteit B1 Er is slechts een stopcontact in het halletje. Stopcontact is 
beveiligd. 

  

25 Kind drinkt van schoonmaakmiddel B1 De schoonmaakmiddelen staan niet in de entree.   

26 Kind eet van giftige plant - Geen giftige plant aanwezig.   

27 Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een 
ouder of leidster. 

B1 De tassen van ouders worden hoog aan de kapstok 
gehangen. Wanneer ouders hun kinderen komen halen is 
de pedagogisch medewerker altijd aanwezig om toezicht 
te houden. 

  

28 Kind eet muizengif op - Niet aanwezig.   

29 Kind stopt kleine voorwerpen in de mond B2 Kleine voorwerpen worden niet gebruikt in de entree.   

30 Kind struikelt over kinderwagen B2 De kinderwagen staat onder de trap en niet in de 
loopruimte. Er over struikelen is praktisch uitgesloten. 

  

31 Kind rent ongezien naar buiten B2 De voordeur kan niet geopend worden door een kind.   

  
  

  Slaapkamer       

1 Kind klimt uit bed en valt B1 De kinderbedjes zijn volledig afgesloten. De kans om eruit te 
vallen is minimaal.  

  

2 Kind klimt vanaf het bed uit het raam en valt of kan 
uit bed en via een stoel uit het raam klimmen 

- Zie hierboven. Kinderen kunnen niet uit bed klimmen.   

3 Kind raakt verstrikt in de koordjes van de - Zie hierboven. Koordjes hangen buiten bereik van kinderen.   



raamdecoratie of in het hemeltje 

4 Kind komt klem te zitten tussen spijlen B2 We hebben goedgekeurde kindveilige bedjes. De kinderen 
dragen een slaapzak. Er is altijd camera toezicht op de 
slaapkamer. 

  

5 Kind komt klem te zitten tussen de opening van het 
bed en het dakje 

  

6 Kind komt klem te zitten tussen het matras en de 
bedombouw of tussen het spijlen-rek en de 
bedombouw 

B2 

7 Door warmtestuwing raakt het kind oververhit B2 De kinderen slapen in slaapzakjes en onder een dekentje.. 
De kamer wordt continu geventileerd. 

  

8 Medewerker struikelt over speelgoed dat op de 
grond is gevallen 

B2 De slaapkamer is voldoende verlicht. . In de slaapkamer 
wordt niet gespeeld. 

  

9 Medewerker stoot zich tegen bed omdat het (te) 
donker is in de slaapkamer 

B2 

10 Het bed valt om en het kind komt beklemd te zitten B1 In de slaapkamer staan stevige houten bedjes.    

11 Kind zakt door bedbodem heen B1 Onze meubelen worden regelmatig gecontroleerd. Zie 
huishoudelijk reglement. 

  

12 Kind komt onder de dekens of in de bedhoed tegen 
de zijkant terecht 

B2 Er is camera toezicht en de pedagogisch medewerker kijkt 
hier regelmatig op. 

 

13 Kind verstikt zich in heet tuigje in bed   Er worden geen tuigjes gebruikt.   

14 Baby overlijdt aan wiegendood B1 Ouders geven aan wanneer er problemen zijn met een 
kindje. Pedagogisch medewerker is  dan heel alert. Ook 
gedurende de slaapperiode wordt  regelmatig gekeken via 
de camera. De kleine kinderen leggen we op hun rug in bed. 
We gebruiken geen kussens. De dekentjes zijn van natuurlijk 
materiaal. 

  

15 Kind blijft met kleding aan knop van het bed 
hangen 

- n.v.t.   

16 Kind bezeert zich aan oneffenheid of scherpe rand 
van het bed 

B2 De bedjes hebben geen scherpe randen, maar stoten kan 
altijd. Pedagogische medewerker houdt via camera toezicht 
en haalt kindjes uit bed als ze wakker zijn. 

  

17 Kind in onderste stapelbed stoot hoofd tegen het 
bovenste bed of tegen het dakje van het bovenste 
bed 

B2 

18 Kind valt uit bed doordat het de spijlen/zijwand zelf 
kan verwijderen 

- Bij Doortje Dartel zijn er geen bedjes waar de spijlen van 
verwijderd kunnen worden. De zijwand van het stapelbed is 
beveiligd. Het kind kan deze niet openen. 

  

19 Kind verwondt zich doordat het niet in een bed 
slaapt 

- Alle kinderen liggen in bed als ze gaan slapen.   

20 Kind struikelt over een oneffenheid B2 Er zwerven geen spullen op de grond.   

21 Kind glijdt uit over natte vloer B2 Vloeren zijn voldoende stroef   



22 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur B1 We hebben veiligheidstrips op de deuren.   

23 Kind botst tegen de deur omdat iemand anders de 
deur onverwacht opendoet 

B1 Kindje kan zelf niet het bed uit. De deur wordt altijd 
voorzichtig geopend. 

  

24 Kind valt door glas in de deur B1 Zie hierboven.   

25 Kind verbrandt zich aan de hete radiator/buizen B1 Zie hierboven..   

26 Kind botst of valt tegen radiator B2 Zie hierboven.   

27 Kind komt met hand klem te zitten tussen radiator 
of de omkasting 

B2 Zie hierboven.   

28 Kind struikelt door onvoldoend licht B2 Het is overdag  nooit echt donker in de slaapkamer. 
 

  

29 Lamp wordt stukgegooid en valt naar beneden B1 In de slaapkamer is geen speelgoed. Wel 
Liggen  de knuffels die een kind heeft meegenomen in het 
bedje. 

  

30 Kind komt in contact met elektriciteit B1 Wordt voorkomen door de afdekplaatjes die geplaatst zijn.    

31 Kind stopt kleine voorwerpen in de mond B2 In de slaapkamer ligt geen speelgoed.   

32 Kind wordt aan de handen opgetild en de elleboog 
schiet uit de kom 

B2 Kinderen mogen nooit aan de armen of handen getild 
worden.  

  

  
  

  Leefruimte Doortje Dartel       

1 Kind struikelt over een oneffenheid B2 De vloer ligt goed vast.   

2 Kind glijdt uit over gladde vloer B2 De vloer is voldoende stroef.   

3 Kind bezeert zich aan een oneffenheid B2 De muren zijn goed afgewerkt, geen spijkers, haken. Stoten 
kan altijd. 

  

4 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur B1 Er zitten veiligheidsstrips op de deuren.    

5 Kind botst tegen de deur doordat iemand anders de 
deur open doet 

B1 Pedagogische medewerker is extra alert bij het openen van 
deuren en waarschuwt kinderen. 

  

6 Kind valt door glas in deur B1 In de deur/ramen zit veiligheidsglas.   

7 Kind valt door ruit B1 

8 Kind raakt verstrikt in koortjes van raamdecoratie B1 Koordjes zijn hoog geplaatst   

9 Baby verbrandt zich aan hete radiator B1 De radiatoren zijn bedekt.   

10 Kind botst of valt tegen radiator B2 Stoten of vallen tegen ombouw is altijd mogelijk. 
Pedagogisch medewerker houdt altijd toezicht. 

  

11 Kind komt met hand klem te zitten tussen radiator B2 Door de bekleding is er nauwelijks ruimte om klem te 
komen. 

  

12 Kind struikelt door onvoldoende licht B2 Er is voldoende verlichting in de ruimte.   

13 Lamp wordt stukgegooid en glas valt naar beneden B2 Kinderen mogen niet gooien met speelgoed. Door de kleine 
groep is de pedagogisch medewerker  altijd aanwezig. 

  



14 Kind komt in contact met elektriciteit B1 De stopcontacten zijn voorzien van een veiligheidsplaatje.   

          

15 Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op 
zich 

B1 Er zijn geen elektriciteitssnoeren binnen het bereik van de 
kinderen. 

  

16 Kind drinkt van schoonmaakmiddel B2 Staan in een kastje met kinderveilige sluiting.   

17 Kind eet van giftige plant B1 Er zijn  geen giftige planten.   

18 Kind eet sigaretten of medicijnen uit tas van ouder of 
leidster 

B1 Tassen hangen hoog aan de kapstok. Wanneer er ouders 
komen is de pedagogisch medewerker altijd aanwezig en 
houdt ook toezicht. 

  

19 Kind stoot zich tegen meubilair B2 Stoten is niet altijd te voorkomen. Maar we zorgen voor 
voldoende bewegingsruimte. 

  

20 Kind krijgt splinter in vinger B2 Speelgoed en meubilair controleren we regelmatig, maar 
voorkomen lukt niet 
altijd. 

  

21 Baby valt uit de box B1 De box wordt altijd goed afgesloten. De baby wordt op buik 
of rug gelegd. De pedagogisch medewerker is altijd in de 
buurt. 

  

22 Kind klimt uit de box door op speelgoed te gaan staan B1 De box is echt diep en er is geen speelgoed waar op een 
kind kan staan. Alle  grotere kinderen gaan in de boxruimte 
beneden hoge box. Pedagogisch medewerker is altijd 
aanwezig en houdt toezicht. 

  

23 Kind zit klem tussen spijlen van de box B2 Kan gebeuren, maar pedagogisch medewerker is aanwezig 
en kan direct ingrijpen. 

  

24 Kind stoot zich aan de onderkant van de box B2 

25 Kind valt tijdens het in of uit de kinderstoel klimmen B1 Pedagogisch medewerker zet kinderen in de kinderstoel en 
houdt altijd toezicht. 

  

26 Kind valt uit de kinderstoel B1 Kinderen zitten altijd in een tuigje. De pedagogisch 
medewerker is altijd in de buurt. 

  

27 Kind valt met kinderstoel en al om doordat het zich 
afzet tegen de tafel 

B1 

28 Kast valt om en kind komt onder de kast terecht B1 De kast in de leefruimte is gezekerd.   

29 Decorstuk valt op kind B2 Er kan altijd iets vallen, maar de inrichting is zo dat het veilig 
is voor de kinderen. 

  

30 Kind zit met voet tussen wiel kinderfiets B1 Er zijn geen kinderfietsen binnen.   

31 Kind wordt door een fietsend kind omver gereden B1 

32 Kind stopt kraaltjes of ander of anders speelgoed in 
de mond 

B2 Als er kleintjes komen, wordt er alleen met klein materiaal 
gespeeld aan tafel en onder direct toezicht. 

  

33 Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind 
krijgt deze achter in de keel 

B1 Spenen worden gecontroleerd voor het gebruik.   

34 Kind krijgt koordje om de nek B2 De kinderen krijgen geen spenen met een koord. Er zijn 
geen koorden aanwezig om mee te spelen. Met kralen rijgen 

  



zitten de kinderen aan tafel. 

35 Kind verwondt zich aan scherp speelgoed of splinters 
aan speelgoed 

B2 Het speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd en voldoet 
aan de veiligheidseisen. 

 

36 Kind of leidster struikelt over speelgoed B2 Er wordt zo gespeeld dat er voldoende loopruimte overblijft. 
Het wordt regelmatig opgeruimd. 

  

37 Kind krijgt poppenhuis op zich B1 Er is geen poppenhuis.   

38 Kind heeft toegang tot lucifers/aanstekers B1 Dit staat buiten het bereik van de kinderen.   

39 Kind brandt zich aan warmtekraan B2 De warmwaterkraan is niet hoog ingesteld, het is niet 
mogelijk hieraan te verbranden. 

  

40 Thee van de leidster komt over kind heen B1 Er wordt geen hete thee met een kind op schoot gedronken, 
de thee wordt buiten het bereik van de kinderen gezet. 

  

41 Kinderen botsen tegen elkaar B2 Het is niet altijd te voorkomen. Maar voor voldoende 
bewegingsvrijheid. Te wild spel wordt bijgestuurd. 

  

42 Kind botst tegen object B2 

43 Kind wordt door huisdier gebeten B1 Er zijn vogels aanwezig , die zitten in een kooi.   

44 Kind stikt in stukje eten B1 We letten op wat kinderen eten, zorgen ervoor dat kinderen 
niet te veel tegelijk in de mond stoppen. En de pedagogisch 
medewerker volgt jaarlijks EHBO voor kinderen. 

  

  
  

  Buitenruimte       

1 Kind valt van speeltoestel B1 De speeltoestellen worden regelmatig gecontroleerd en de 
pedagogisch medewerker houdt altijd toezicht. De 
speelkeuken is vastgezet aan de muur. 

  

2 Kind valt door defect materiaal B1 

3 Kind blijft met koordje van capuchon hangen B2 Bij het aantrekken van de jassen letten we altijd op dat de 
koordjes niet in de weg kunnen zitten. 

  

4 Kind komt met nek klem te zitten tussen traptreden B1 n.v.t. Want er is geen trap in de buitenruimte.   

5 Kind verwondt zich aan scherpe rand van speeltoestel B1 De speelrups en het huisje hebben geen scherpe randen.   

  Kind krijgt splinter in hand B2 Is mogelijk door bv de tuinbank. Wel dagelijkse controle en 
eventueel reparatie. 

 

7 Kind struikelt over speeltoestel B2 Struikelen over het zandbakspeelgoed is mogelijk.   

8 Kind botst tegen speeltoestel, obstakel of ander kind A2 

9 Kind botst tegen ander kind op schommel - n.v.t. Er is geen schommel.   

10 Kind botst tegen veer-wip - n.v.t. Er is geen veerwip.   

11 Kind valt van veer-wip door defect materiaal - n.v.t. Er is geen veerwip.   

12 Kind snijdt zich aan zwerfvuil in de zandbak - n.v.t. er is geen zandbak.   

13 Kind stoot zich tegen de rand van de zandbak - n.v.t er is geen zandbak   

  

14 Kind rent al spelend de straat op B1 De klink van het hek zit hoog en de poort opent richting het   



15 Kind doet het poortje van het hek open en rent de 
straat open 

B1 speelveld. Kinderen kunnen het hek niet openen en 
pedagogisch medewerker houdt altijd toezicht. 

16 Het hek blijft open staan en een kind loopt de straat op B1 

17 Kind bezeert zich aan de omheining B2 De omheining voldoet. Bij het buiten spelen is de padagogisch 
medewerker altijd aanwezig en zij houdt toezicht. 

  

18 Kind kruipt onder de omheining en komt klem te zitten - 

19 Kind kruipt tussen de spijlen en komt klem te zitten - 

20 Kind klimt op de omheining en valt B1 

21 Kind klimt over de omheining B1 

22 Kind struikelt over een boomwortel A2 De  tuin is aangepast op de groepsgrootte en  bestaat uit  
borders en een stuk bestrating. Er wordt  altijd gekeken of het 
spel niet te wild of gevaarlijk wordt. 

 

23 Kind struikelt over een oneffenheid A2 

24 Kind glijdt uit over een natte plek B2 

25 Kind rent tegen een obstakel B1 

26 Kind botst tegen een fiets B1 

27 Kind bezeert zich aan zwerfvuil B2 

28 Kind verbrandt in de zon B1 Bij zon worden de kinderen beschermd met 
zonnebrandcrème, een parasol, en hoedjes. Als het te heet is 
zoeken we de schaduw op of we blijven binnen. 

  

29 Kind eet van giftige plant of struik B1 Die zijn er niet in de tuin.   

30 Kind raakt te water B1 

  
  

  Sanitair kinderen/ volwassenen en keuken       

1 Kind draait zich van aankleedtafel af B1 Een kind wordt er nooit alleen gelaten op de aankleedtafel. 
De scherpe hoeken zijn afgeschermd. 

  

2 Kind rolt aan de achterkant van aankleedtafel af - 

3 Kind stoot zich tegen (scherpe) hoek van de 
aankleedtafel 

B2 

4 De aankleedtafel is niet stabiel en valt om - 

5 De aankleedtafel is niet stevig en stort in - n.v.t.   

6 Een opklapbare aankleedtafel klapt tijdens gebruik in - Er is geen opklapbare tafel.   

7 Kind komt onder in hoogte verstelbare aankleedtafel 
bekneld te zitten 

- De aankleedtafel is niet verstelbaar.    

8 Kind valt van het trapje van de aankleedtafel B1 Kind gaat altijd onder begeleiding op het verschoonkussen   

9 Kind klautert zonder toezicht op de aankleedtafel B1 Pedagogisch medewerker blijft altijd bij het kind.   

10 Kind glijdt uit over een gladde vloer B2 Vloer is voldoende stroef en wordt alleen gedweild als 
kinderen niet aanwezig zijn. 

  

11 Kind brandt zich aan heet water - Niet aanwezig.   

12 Kind stopt kleine voorwerpen in de mond B1 Er is geen speelgoed aanwezig.   

13 Kind heeft toegang tot lotions, alcohol of B1 Er zijn geen schoonmaakartikelen in deze ruimte.   



schoonmaakmiddel 

14 Kind eet van toiletblokje - Er wordt geen toiletblokje gebruikt.   

15 Kind snuffelt in afvalbakje B2 Er staat een luiercontainer die de kinderen niet zelf kunnen 
openen. 

  

16 Kind brandt zich aan de kookplaat - Kookplaat wordt niet gebruikt als kinderen aanwezig zijn. En 
er is een fornuisrekje geplaatst ter afscherming. 

  

17 Kind trekt een pan van het fornuis -  Kookplaat wordt niet gebruikt. En er is fornuisrekje geplaatst 
ter afscherming. 
De ovenruit wordt niet warm daarnaast zit er beveiliging op 
zodat de oven niet open kan.  
Er is een quooker ( Kokend waterkraan) aanwezig. Ook daar zit 
beveiliging op. 
Lucifers en aanstekers buiten bereik. 

  
  18 Kind brandt zich aan oven(ruit) 

 
B2 

19 Kind loopt brandwonden op door de waterkoker over 
zich heen te trekken 

B1 

20 Kind heeft toegang tot lucifers/aansteker B1 

21 Kind brandt zich aan heet water B1 De temperatuur is in de keuken ingesteld op 45˚C.   

22 Kind krijgt hete thee over zich heen B1 Thee wordt buiten het bereik van de kinderen gemaakt en 
buiten bereik neergezet. 

  

23 Kind snijdt zich aan een mes B1 Alleen de pedagogisch medewerker  gebruikt een mes.   

24 Kind drinkt schoonmaakmiddel B1 Schoonmaakmiddelen zijn opgeborgen achter een 
kinderveilige sluiting 

  

25 Kind glijdt uit over gladde vloer B2 Vloer is voldoende stroef   

26 Kind opent vuilnisemmer B2 De vuilnisbak staat in de kast.   

27 Kind trekt plastic zak over het hoofd B1 Plastic zakken zijn buiten bereik.   

28 Kind drinkt van schoonmaakmiddel - De schoonmaakmiddelelen staan buiten bereik   

29 Kind eet van toiletblokje - Er wordt geen toiletblokje gebruikt.   

30 Kind snuffelt in afvalbakje B2 Het afvalbakje is afgesloten.   

  
  

  Kantoor, bergruimte       

1 Kind eet medicijnen uit tas medewerker - Niet aanwezig    

2 Kind eet sigaretten op - 

3 Kind eet toner van kopieermachine op - n.v.t.    

4 Kind stopt kleine voorwerpen in de mond B2 Kinderen komen niet zomaar in de bergruimte    

5 Kind snijdt zich aan kantoorartikelen - n.v.t.   

6 Kind drinkt van schoonmaakmiddelen - In de bergruimte staan geen schoonmaakmiddelen.   

7 Kind krijgt giftige stoffen binnen omdat voedsel naast 
gevaarlijke stoffen wordt opgeborgen 

- n.v.t.   

8 Kind klimt in wasdroger - Wasdroger staat hoog   

9 Kind verbrandt zich aan heet water - n.v.t. Want er is geen kraan   



  
 
 
 
 
 
 
  

  
  

Omgeving       

1 Kind moet oversteken tussen geparkeerde auto’s B1 Bij uitstapjes  is er  voldoende begeleiding. Voor het gaan 
wandelen zijn er een aantal regels. De kinderen moeten de 
wandelwagen vasthouden en/of elkaar een hand geven. De 
pedagogisch medewerker wandelt  of fiets met de fietskar 
met de kinderen naar het speeltuintje , dat dichtbij is en waar 
weinig  verkeer komt. Op veilige plekken mogen de kinderen     
vrij lopen. Doortje Dartel ligt aan een doodlopende weg waar 
weinig verkeer komt. Pedagogisch medewerker houdt altijd 
toezicht. 

  

2 Kind rent de weg op als het wordt opgehaald B2 

3 Kind raakt betrokken bij een ongeval bij een uitstapje 
buiten de deur 

B1 

4 Kind rent al spelend de straat op B1 

5 Kind doet het poortje van het hek open en rent de 
straat op 

B1 De klink zit hoog  en de poort opent richting de speeltuin. 
Het hekje zit vast en kan niet geopend worden 

  

6 Het hek blijft open staan en een kind rent de straat op B2 

  

7 Kind bezeert zich aan de omheining B2 De pedagogisch medewerker  heeft voldoende overzicht door 
de kleine groep en zorgt ervoor dat de kinderen rustig met 
haar meelopen. Daarnaast maakt de pedagogisch medewerker 
afspraken met de kinderen. 

  

8 Kind kruipt onder de omheining en komt klem te zitten B2 

9 Kind kruipt tussen de spijlen en komt klem te zitten B1 

10 Kind klimt op de omheining en valt B1 

11 Kind klimt over de omheining B1 

12 Kind struikelt over een boomwortel A2 

13 Kind struikelt over een oneffenheid A2 

14 Kind glijdt uit op een natte plek B2 

15 Kind bezeert zich aan zwerfvuil B2 

 

Toevoeging: Voor de soms aanwezige BSO kinderen gelden ook deze punten die in deze lijst beschreven staan. De risico’s zijn gelijkwaardig. De ouders hebben daarnaast een formulier 

ingevuld dat de kinderen zelf van en naar school toe gaan. Zie voor verdere afspraken pedagogisch beleidsplan 2.6 

 


