Checklist voor basisscholen
Locatie
Datum
Inspecteur
1.
1.1

Persoonlijke hygiëne
Schone handen














1.2

De handen worden vóór het (bereiden of helpen bij) eten gewassen.
De handen worden vóór wondverzorging gewassen.
De handen worden gewassen na elke verschoning van een kind (dus niet alleen na de hele
verschoonronde). Dit geldt ook als de luier schoon bleek.
De handen worden gewassen na het uittrekken van handschoenen.
De handen worden gewassen na toiletgebruik /billen afvegen (groep 1-2).
De handen worden gewassen na contact met lichaamsvochten zoals, speeksel, snot,
braaksel, ontlasting wondvocht of bloed.
De handen worden na wondverzorging gewassen.
De handen worden na zichtbare of voelbare verontreiniging gewassen.
De handen worden gewassen na hoesten, niesen en snuiten in de handen of in een zakdoek.
De handen worden op de juiste wijze gewassen.
De handen wassen na buiten spelen.
De handen wassen na contact met vuil textiel of de afvalbak.
De handen wassen na schoonmaakwerkzaamheden.
Hoesten en niezen







1.3

Er wordt niet gehoest en geniest in de richting van een ander.
Het hoofd wordt weggedraaid of gebogen indien er geniest wordt.
De binnenkant van de elleboog wordt tegen de mond gehouden.
De handen worden gewassen na niezen, snuiten of hoesten.
Snottebellen worden voorkomen door tijdig de neus af te vegen.
Er worden eenmalige papieren zakdoeken gebruikt.
Drinken


1.4

Voor ieder kind wordt een schone (plastic) drinkbeker gebruikt.
Toiletgebruik





2.
2.1

Toiletten en wasbakken zijn op kindhoogte.
De handen worden gewassen na toiletbezoek.
Er is een fonteintje in de toiletruimte.
De handen worden gewassen met vloeibare zeep en afgedroogd met papieren handdoeken.
Overblijven
Lunchpakket meegegeven door de ouders




Er is voldoende koelruimte om meegegeven bederfelijke producten te bewaren.
Restanten voedsel en drank worden weggegooid of mee terug naar huis gegeven.







2.2







3.
3.1

De producten in de koelkast worden wekelijks op uiterste consumptiedatum gecontroleerd.
De (koel)kast waarin lunchpakketten bewaard worden, wordt 1 keer per 2 weken gereinigd.
Er wordt voorkomen dat drinkbekers lekken.
De temperatuur van de koelkast wordt tussen de 2-7°C ingesteld.
Er ligt een thermometer in de koelkast om temperatuur te controleren.
De temperatuur van de koelkast wordt minimaal maandelijks geregistreerd.
Opruimen schoonmaken
Speel- en leermaterialen worden voor het eten opgeruimd.
Verf-, klei- of andere vlekken worden van de tafels verwijderd (indien de lunch gebruikt wordt
in een leslokaal).
De tafels worden na het eten schoongemaakt.
Geknoeide etensresten worden van de vloer verwijderd.
Vaatdoekjes die voor het reinigen van de tafels gebruikt worden, worden dagelijks vervangen
of gereinigd.
Schoonmaken en desinfecteren
Schoonmaken






















Dagelijks wordt schoon materiaal (schone doeken, schone wisser etc.) gebruikt. Alleen
wegwerpsponsen worden gebruikt.
Er wordt eerst droog gereinigd.
Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag.
De juiste dosering van schoonmaakmiddelen wordt gebruikt.
Zichtbaar vervuild sopwater wordt ververst tussendoor.
Schoonmaakmaterialen worden gereinigd na gebruik.
Doeken worden gewassen op 60°C.
Het filter van de stofzuiger wordt volgens het voorschrift van de fabrikant vervangen.
Textiel wordt regelmatig op 60°C gewassen om de hoeveelheid allergenen en huisstofmijten
te reduceren.
Indien dit niet mogelijk is, wordt het langste wasprogramma op 40°C gebruikt.
Zichtbare vervuiling wordt direct verwijderd.
Oppervlakken, hulpmiddelen en materialen worden periodiek gereinigd aan de hand van een
schoonmaakschema.
Meubilair en voorwerpen worden met een sopje met huishoudelijk schoonmaakmiddel
gereinigd.
Vloeren worden met een dweil of mop gereinigd.
Er wordt een mopwagen met twee emmers gebruikt. Eén emmer voor het schone sopwater
en één voor het vuile gebruikte water.
Er wordt gezogen wanneer de kinderen er niet zijn (tenzij stofzuiger van speciale filter is
voorzien)
Er wordt geventileerd tijdens het stofzuigen.
Schoonmaken en desinfecteren Microvezeldoekjes
Microvezeldoekjes worden altijd zonder reinigingsmiddelen gebruikt, tenzij anders
voorgeschreven door de leverancier.
Microvezeldoekjes worden vlak voor gebruik klamvochtig gemaakt onder de kraan of met
door de leverancier voorgeschreven middelen. De doekjes worden niet in een emmer water
gelegd.







3.2







3.3

Per toilet of verschoonkussen wordt een schoon microvezeldoekje gebruikt.
Microvezeldoekjes worden tussentijds niet uitgespoeld; verontreinigde doekjes worden direct
in de was gedaan.
Microvezeldoekjes worden gewassen met een vloeibaar wasmiddel, zonder wasverzachter,
bij een temperatuur van ten minste 60 ºC. Vervolgens worden ze gedroogd. Er wordt geen
korrelig waspoeder gebruikt.
Schone microvezeldoekjes worden tot gebruik droog bewaard.

Oppervlaktes en materialen worden gedesinfecteerd als er lichaamsvloeistoffen op zitten of
zichtbare bloedsporen.
Bij het desinfecteren worden er wegwerphandschoenen gedragen.
Er wordt eerst gereinigd voordat er gedesinfecteerd wordt.
De handen worden na het desinfecteren altijd gewassen.
Alleen door het Ctgb toegelaten desinfecterende middelen worden gebruikt en gecontroleerd
wordt of het middel effectief is voor het bedoelde gebruik.
De gebruiksaanwijzing van een desinfectiemiddel wordt altijd gevolgd.
Desinfecterende middelen worden niet met andere (schoon)maakmiddelen gemengd.
Afvalverwerking











4.2

Er wordt een nieuw, schoon vlak gebruikt zodra de werking minder wordt.

Desinfecteren



4.
4.1

Microvezeldoekjes worden een aantal malen dubbel gevouwen, zodat er meerdere vlakken
ontstaan.






Het afval wordt aan het einde van iedere dag, of indien nodig meerdere keren per dag, bij een
aparte opslagplaats verzameld.
Het afval wordt opgeslagen in gesloten afvalcontainers.
Het afval wordt tijdig opgehaald en met die frequentie dat er geen afval rondom of buiten de
afvalbakken wordt gedeponeerd.
De opslagplaats wordt zodanig schoon gehouden dat ongewenste dieren niet worden
aangetrokken.
Bouw en inrichting
Algemene eisen
Ruimtes zijn zo ingericht dat schoonmakers overal bij kunnen. Moeilijk bereikbare hoeken en
oppervlakken worden voorkomen.
Meubilair en andere oppervlakken zijn van materiaal gemaakt dat goed is schoon te maken.
Kapotte materialen worden gerepareerd.
Tijdens het schoonmaken is er voldoende licht om het resultaat te zien.
Op iedere plek waar handelingen met scherp medisch afval plaats vindt, staan UNgoedgekeurde naaldcontainers.
Toiletten
De vloer en de muren kunnen tot minimaal 1,50 meter hoogte geen vocht opnemen en zijn
gemakkelijk schoon te maken. Het materiaal op de rest van de muren en het plafond is goed
bestand tegen water en waterdamp.
Er is een wastafel met warm en koud stromend water, een zeepdispenser en bij voorkeur
papieren wegwerphanddoekjes.
Er is een afvalbak met zak in de ruimte geplaatst.
Er zijn speciale containers voor maandverband en tampons in de damestoiletten geplaatst.


4.3

Douche- en badruimtes




4.4

De vloer en de muren van douches kunnen tot minimaal 1,70 meter hoogte geen vocht
opnemen en zijn gemakkelijk schoon te maken. Het materiaal op de rest van de muren en het
plafond is bestand tegen water en waterdamp.
Er is een afneembaar rooster met een stankafsluiter op het afvoerputje geplaatst.
Douches zijn voorzien van een zeepdispenser.
Opslagruimte voor schoonmaakmaterialen en -middelen





5.
5.1

Er is een ophangsysteem zodat bezems, (raam)trekkers en andere materialen niet op de
grond staan.
Er is een uitstortgootsteen waar vuil water wordt ververst en materialen gemakkelijk kunnen
worden schoongemaakt.
Gevaarlijke schoonmaakmiddelen, zoals ammoniak, zijn in lekbakken geplaatst. Kinderen
kunnen er niet bij.
Etiketten zijn niet verwijderd van de schoonmaakproducten.
Voedselveiligheid
Basisprincipes van voedselveiligheid


5.2

Er wordt volgens de juiste basisprincipes voedselveiligheid gewerkt.
Hygiënecode


6.
6.1

Er wordt volgens de juiste hygiënecode gewerkt.
Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen
Geneesmiddelenverstrekking op verzoek










6.2

Wastafels en toiletten zijn op kind hoogte.





6.3

Geneesmiddelen zijn uitgeschreven op naam van het kind en zitten in originele verpakking.
Uiterste gebruiksdatum wordt voor toediening gecontroleerd.
Ouders gebruiken een nieuw geneesmiddel / zelfzorgmiddel altijd eerst thuis.
Bijsluiter wordt voor toedienen van geneesmiddel gelezen.
Er zijn afspraken gemaakt over wie en wanneer het middel toedient.
De persoon die het geneesmiddel mag toedienen is geïnstrueerd.
Op een aftekenlijst wordt genoteerd wanneer het medicijn aan het kind is gegeven.
Het geneesmiddel wordt buiten bereik van kinderen bewaard, indien nodig in de koelkast (in
goed afgesloten bewaardoos) of in een afgesloten kast.
Er is een schriftelijke procedure aanwezig hoe gehandeld moet worden in geval van een
calamiteit met een geneesmiddel / zelfzorgmiddel.
Thermometer
Er wordt gebruik gemaakt van thermometerhoesjes.
Thermometers worden schoongemaakt met water en zeep na elk gebruik.
De thermometer wordt na gebruik gedesinfecteerd met een middel toegelaten door het ctgb.
Huid- en wondverzorging






Handen worden voor en na wond- of huidverzorging zorgvuldig gewassen.
Wond wordt met schoon water gespoeld.
Het wondje wordt afgedekt.
Pleister of verband wordt regelmatig verwisseld. In ieder geval wanneer het doordrenkt is met
wondvocht of bloed.

6.4

Risico van bloed








6.5

Bij contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die met bloed vermengt zijn worden
wegwerphandschoenen gedragen. - Wegwerphandschoenen worden na gebruik weggegooid.
Handen worden gewassen met water en zeep.
Gemorst bloed wordt met een papieren tissue verwijderd. Hierbij worden handschoenen
gedragen.
De ondergrond wordt schoongemaakt met water en zeep.
Het oppervlak wordt gedroogd en gedesinfecteerd met een toegelaten middel door het ctgb.
De alcohol wordt aan de lucht gedroogd.
Met bloed bevuild linnengoed wordt gewassen op 60°C.
Risico van bijten






7.
7.1

Laat de wond bij bloedcontact goed doorbloeden.
De wond wordt gespoeld met water of fysiologisch zout.
De wond wordt gedesinfecteerd met een wonddesinfectiemiddel voorzien van een RVGnummer.
De wond wordt afgedekt met een waterafstotende pleister.
De handen worden gewassen met water en zeep.
Hygiene in speel- en zwemgelegenheden
Zandbakken en zandwatertafels
















7.2

De zandbak is afgedekt met een vocht doorlatende afdekking.
Er is een ruimte van ongeveer 10 cm tussen het net en het zand.
Wanneer het zand niet wordt afgedekt, wordt het voor gebruik visueel geïnspecteerd.
Uitwerpselen van honden en katten worden met ruim zand eromheen weg geschept.
Het zand wordt ververst wanneer er uitwerpselen van honden of katten worden aangetroffen
die er langer dan drie weken in hebben gelegen.
Buitenspeelgoed wordt niet voor binnen gebruikt.
Kinderen eten en drinken niet in de zandbak.
De zandbak staat half in de schaduw en half in de zon.
De zandbak staat niet in een donkere hoek of een vochtige plaats.
Kinderen wassen de handen na het spelen in de zandbak.
De zandwatertafel staat in de hoek van het lokaal of in een aparte ruimte. Vier keer per jaar
wordt het zand vernieuwd. Het zand is niet te droog en wordt regelmatig bevochtigd. Kinderen
eten en drinken niet bij de zandwatertafel en na het spelen worden de handen gewassen.
De zandwatertafel is in de hoek van het lokaal of in aparte ruimte geplaatst.
Het zand wordt minimaal vier keer per jaar vernieuwd.
Het zand is niet te droog en wordt regelmatig bevochtigd.
De omgeving rondom de zandwatertafel wordt goed schoongehouden.
Buitenzwembadje







Het buitenzwembadje is schoon en wordt na ieder gebruik schoongemaakt.
Het buitenzwembadje is gevuld met drinkwater.
Speelgoed is van kunststof of roestvrijstaal.
Speelgoed wordt na ieder gebruik schoongemaakt.
De omgeving rondom het bad is schoon.





8.
8.1

Water wordt direct ververst wanneer het zichtbaar vuil is.
Er kunnen geen dieren in het water komen.
Het buitenzwembadje wordt na ieder gebruik schoongemaakt.
Indien het bad het hele jaar op het centrum staat is deze gemeld volgens de Whvbz.
Ongewenste dieren, (huis)dieren en agrarisch verblijf
Dierplaagbeheersing





8.2

Ongewenste dieren worden volgens de IPM-benadering (Integrated Pest Management)
beheerst. Zo nodig wordt hulp ingeschakeld van een dierplaagbeheerser die volgens deze
methode werkt.
Er is een dierplaagbeheersplan opgesteld.
Jaarlijks wordt geëvalueerd of de maatregelen uit het dierplaagbeheersplan worden
uitgevoerd en effectief zijn. Getroffen maatregelen worden bijgehouden in een logboek.
Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bij overlast wordt een deskundige
dierplaagbeheerser ingeschakeld.
Wespen en bijen







8.3

Afvalcontainers in de school en op het schoolplein worden dagelijks geleegd. In de wespentijd
worden hierbij tuinhandschoenen gedragen om te voorkomen dat men gestoken wordt.
Kinderen eten en drinken niet buiten om bijen en wespensteken te voorkomen.
Ouders wordt verzocht in wespentijd geen fruit mee te geven.
Kinderen worden voor het naar buiten gaan gecontroleerd op plakkerige handen.
De angel wordt direct verwijderd nadat een kind gestoken is.
Het gif wordt met een speciaal spuitje eruit gezogen.
Teken




8.4

Wanneer een teek op de huid gevonden wordt, wordt deze zo snel mogelijk met een
tekenpincet verwijderd.
Daarna wordt het wondje gedesinfecteerd.
Tekenbeten worden voorkomen door bij natuurwandelingen beschermende kleding te dragen
Agrarische opvang












Er wordt volgens de 'Code voor kinderboerderijen in Nederland' gewerkt.
Er is een goed mestopruimbeleid, waarin in ieder geval staat dat de mestopslag niet
toegankelijk is voor kinderen en goed gescheiden is van de buitenspeelruimte en
eetgelegenheid (picknicktafel).
Er wordt een aparte kruiwagen gebruikt voor het vervoeren van mest. Deze kruiwagen wordt
nergens anders voor gebruikt.
Er ligt geen mest op de paden en gebieden waar kinderen komen.
Drinkbakken worden minstens eenmaal per dag gereinigd of ververst.
De drinkbakken van dieren worden dagelijks gereinigd en ververst.
Drinkbakken worden buiten bereik van kinderen geplaatst. Alleen bij het meehelpen met
verversen mogen kinderen onder begeleiding bij de drinkbakken komen.
Ongewenste dieren worden op een professionele manier bestreden.
Er is een handenwasgelegenheid (met vloeibare zeep en bij voorkeur papieren handdoeken)
in de buurt van de dierverblijven.
Medewerkers en kinderen wassen hun handen (met zeep en stromend water) in ieder geval
bij aankomst op het dagverblijf en na het uittrekken van de overalls en laarzen. De handen
worden goed afgedroogd.










De opvangorganisatie is aangesloten bij de Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK).
Het GD keurmerk is aangevraagd.
Medewerkers en kinderen dragen bij ieder bezoek aan de dierverblijven persoonsgebonden
overalls dragen. De overalls worden uitgetrokken voor het betreden van de groepsruimte en
gescheiden gehouden (andere kapstok) van bijvoorbeeld jassen e.d. De overalls worden
minimaal wekelijks of direct bij zichtbare vervuiling op 60 °C gewassen.
Medewerkers en kinderen dragen rubberlaarzen bij een bezoek aan de dierverblijven. De
laarzen worden bij het verlaten van het dierverblijf schoongemaakt met een schoenborstel of
schoon gespoten boven een putje. De laarzen worden uitgetrokken voor het betreden van de
groepsruimte en gescheiden gehouden van de andere schoenen.
Medewerkers en kinderen wassen hun handen (met zeep en stromend water) in ieder geval
bij aankomst op het dagverblijf en na het uittrekken van de overalls en laarzen. De handen
worden goed afgedroogd.
Er wordt niet gegeten en gedronken bij de dieren.
Er wordt geen rauwe melk gedronken.
Kinderen komen niet bij zieke dieren of dieren die aan het bevallen zijn.

