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Algemeen
Basisschool De Vlinder is een basisschool die deel uitmaakt van integraal kindcentrum De Vlinder.
Het gebouw is ongeveer 25 jaar geleden gerenoveerd.
Het gebouw, de ruimtes en de materialen zien er schoon en opgeruimd uit.
Het laatste GGD bezoek heeft plaatsgevonden op 12-03-2015.
Aandachtspunten waren het hygiënisch omgaan met bloed en de reiniging en desinfectiemiddelen.
Deze rapportage is geschreven aan de hand van de Hygiënerichtlijnen voor Basisscholen. Deze zijn opgesteld door het
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en zijn terug te vinden op www.lchv.nl.
De hygiënenormen worden opgesomd met een bolletje. Dit zijn de minimale eisen aan een goed hygiënebeleid. Tips en
adviezen worden voorafgegaan door een balkje. Deze punten zijn vrijblijvend, maar als u de adviezen opvolgt, werkt u
hygiënischer.

Samenvatting
Er is voldoende aandacht voor hygiëne en infectiepreventie en het team staat open voor feedback. De
schoonmaakmedewerker en de conciërge zijn zeer betrokken collega’s bij de school.
KC De Vlinder is een “Gezonde school” op gebied van voeding. Zo is er o.a. schoolfruit aanwezig.
Adviezen:
Rouleren “stoplichtmeter”
Handenwasplaatjes als ondersteuning bij de toiletten
Vegers ophangen, bij voorkeur stofbindende wissers gebruiken

1. Persoonlijke hygiëne
1. 1. Schone handen

Goed

Constatering Er is zeker aandacht voor hand- hoest- en nieshygiëne. Handen worden in ieder geval na
toiletbezoek altijd gewassen, bij de wastafels en in de lokalen. Ook voor het eten van fruit zijn
hier afspraken over. De handen worden door de kinderen ook echt gewassen na het toiletbezoek.
Dit is geobserveerd bij 2 kinderen en de wastafels zien er gebruikt uit.
Norm

•

Handhygiëne wordt op de juiste momenten in toegepast: voor het eten, voor en na
wondverzorging, na toiletgebruik, na contact met lichaamsvochten, na zichtbare
verontreiniging en na hoesten, niezen en snuiten.

•

De handen worden gewassen met stromend water en zeep en gedroogd aan papieren
doekjes.

1. 2. Hoesten en niezen

Goed?

Constatering Men is op de hoogte van de hoest- en niesdiscipline. Niet geobserveerd.
Norm

•

Iedereen is op de hoogte van de hoest- en niesdiscipline. Er wordt op de juiste wijze
gehoest en geniest.

1. 3. Drinken

Goed

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

•

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

1. 4. Toiletgebruik
Constatering

Er is veel toezicht op het toiletgebruik en er zijn gedragsregels rondom gebruik toilet.

Norm

•

De toiletten en wasbakken zijn op kindhoogte. In de toiletten is een fonteintje
aanwezig waar de kinderen na hun toiletbezoek op de juiste wijze (met behulp van
vloeibare zeep en papieren doekjes) de handen kunnen wassen.

2. Overblijven
2. 1. Lunchpakket meegegeven door de ouders
Constatering Er is geen koeling aanwezig. Lunchpakketjes staan op de gang. Tijdens de lente/zomer wordt in
een (digitale)nieuwsbrief uitleg gegeven en gewezen op minder bederfelijk broodbeleg. Op
Maandag, dinsdag en donderdag is een continurooster. De kinderen wassen altijd de handen voor
het eten.
Norm

•

De temperatuur van de aanwezige koelkasten is tussen de 2 en 7 °C en voorzien van
een thermometer voor de temperatuurcontrole. Wekelijks worden de producten
gecontroleerd op de houdbaarheidsdatum. Restanten van voedsel en drank worden niet
bewaard. Eén keer per twee weken wordt de koelkast gereinigd.

•

Er is voldoende koelruimte om meegegeven bederfelijke producten te bewaren.
Maandelijks wordt de temperatuur van de koelkast geregistreerd.

2. 2.

Opruimen en schoonmaken

Norm

•

Goed

De tafel zijn schoon en speel- en leermaterialen zijn voor het eten verwijderd van tafel.
Na het eten worden de tafels gereinigd en worden geknoeide etensresten van de vloer
verwijderd. Dagelijks worden de vaatdoekjes die voor het schoonmaken worden
gebruikt gereinigd of vervangen.

3. Schoonmaken en desinfecteren
3. 1. Schoonmaken

Goed

Constatering Kinderen uit groep 3 krijgen van de vaste medewerker op dinsdag poetsles. Dit betrekt de
kinderen ook bij goed gebruik van het gebouw.
Norm

•

Dagelijks wordt schoon materiaal gebruikt. Er wordt zodanig gereinigd dat besmetting
van vuile naar schone materialen niet mogelijk is. Er wordt eerst droog gereinigd en er
wordt gewerkt van vuil naar schoon en van hoog naar laag. De juiste dosering van
schoonmaakmiddelen wordt gebruikt. Zichtbaar vervuild sopwater wordt ververst
tussendoor. Schoonmaakmaterialen worden gereinigd na gebruik en doeken worden
gewassen op 60 °C. Het filter van de stofzuiger wordt volgens voorschrift vervangen.

•

Meubilair en materialen worden op een huishoudelijke wijze gereinigd. Vloeren worden
met een dweil of mop gereinigd. Er is een scheiding tussen de vuile en schone
werkzaamheden aanwezig.

•

Er wordt gezogen wanneer de kinderen er niet zijn en er wordt geventileerd tijdens het
stofzuigen.

3. 2.

Microvezeldoekjes

Niet beoordeeld

Constatering Zijn aanwezig.
Norm

•

3. 3.

Desinfecteren

Microvezeldoekjes worden op de juiste wijze gebruikt.
n.v.t.

Constatering
Norm

•

Voor de desinfectie van oppervlakken en materialen worden alleen desinfecterende
middelen gebruikt die door het Ctgb zijn toegestaan. Deze middelen worden volgens de
gebruiksaanwijzing gebruikt.

Advies
3. 4.
Norm

Afvalverwerking
•

Goed
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.

4. Bouw en inrichting
4. 1. Algemene eisen
Norm

•

Goed
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.

•

Ruimtes waar handelingen met medisch scherp afval plaats vindt zijn voorzien van UNgoedgekeurde naaldcontainers.

4. 2.

Toiletten

Constatering De kleutertoiletten worden gecontroleerd. Toiletten worden 2x daags schoongemaakt.
Norm

•

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 is
voldoende toiletpapier.

•

Er zijn speciale containers voor maandverband en tampons in de damestoiletten
geplaatst.

Advies
4. 3. Douche- en badruimtes

n.v.t.

Constatering
Norm

•

De vloer en de muren van douches kunnen tot minimaal 1,70 meter hoogte geen
vocht opnemen en zijn gemakkelijk schoon te maken zijn. 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

Advies
4. 4.

Opslagruimte voor schoonmaakmaterialen en -middelen

Norm

•

Goed

Er is een aparte ruimte voor schoonmaakmaterialen- en middelen.

Advies
5. Voedselveiligheid
5. 1.

Basisprincipes van voedselveiligheid

n.v.t.

Constatering
Norm

•

Er wordt volgens de juiste basisprincipes voedselveiligheid gewerkt.

Advies
5. 2.

Hygiënecode

n.v.t.

Constatering
Norm
Advies

•

Er wordt volgens de juiste hygiënecode gewerkt.

6. Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen
6. 1.

Geneesmiddelenverstrekking op verzoek

Goed

Constatering Dit is geborgd. Paracetamol apart opgeborgen en alleen verstrekt na telefonisch contact met
wettelijk vertegenwoordiger.
Norm

•

De ouders hebben schriftelijk toestemming gegeven voor het toedienen van medicijnen.
De medicijnen staan op de naam van het kind en zitten in de originele verpakking. De
uiterste gebruiksdatum wordt voor toediening gecontroleerd en de bijsluiter wordt voor
toedienen gelezen. Er zijn afspraken gemaakt over wie en wanneer het middel toedient.
De persoon die het medicijn toedient, is geïnstrueerd. Op een aftekenlijst wordt
genoteerd wanneer het medicijn aan het kind is gegeven. Het geneesmiddel wordt
buiten bereik van het kind bewaard en er is een schriftelijke procedure aanwezig over
hoe er gehandeld moet worden in geval van een calamiteit met een medicijn.

•

Ouders geven schriftelijk toestemming voor het toedienen van medicijnen. Vastgelegd
wordt. - Om welk geneesmiddel het gaat. - Hoe vaak het gegeven moet worden. - In
welke hoeveelheden. - Op welke manier de geneesmiddelen gebruikt moeten worden. De periode waarin de geneesmiddelen moeten worden verstrekt. - De wijze van
bewaren en opbergen. - De wijze van controle van vervaldatum.

6. 2. Thermometer
Norm
6. 3.
Norm

n.v.t.
•

Er wordt op de juiste wijze met thermometer om gegaan.

Huid- en wondverzorging
•

Goed

Voor en na wond- of huidverzorging worden de handen gewassen. De wond wordt met
schoon water gespoeld en afgedekt. De pleister of het verband wordt regelmatig
verwisseld en in ieder geval wanneer het doordrenkt is met wondvocht of bloed.

6. 4. Risico van bloed

Goed

Constatering Goed, handschoenen aanwezig op een bereikbare plaats. Deze worden ook gebruikt bij bloedende
wonden, bloedneuzen e.d. (komt zelden voor)
Norm

•

Er worden wegwerphandschoenen gedragen bij contact met bloed, wondvocht of
lichaamsvloeistoffen met bloed. Gemorst bloed wordt met een papieren tissue
verwijderd en de ondergrond wordt gereinigd met water en schoonmaakmiddel. Het
oppervlak wordt gedroogd en gedesinfecteerd met een toegelaten middel door het ctgb.
Bevuild linnengoed met bloed wordt gewassen op 60 °C.

6. 5.
Norm

Risico van bijten
•

Niet besproken
Men laat de wond doorbloeden, spoelen met water of fysiologisch zout, gedesinfecteerd
met een wonddesinfectiemiddel voorzien van een RVG-nummer en vervolgens afgedekt
met een waterafstotende pleister.

7. Hygiëne in speel- en zwemgelegenheden
7. 1.

Zandbakken en zandwatertafels

Goed

Constatering Wordt gecontroleerd
Norm

•

De zandbak is afgedekt met een vocht doorlatende afdekking waarbij een ruimte van
ongeveer 10 cm tussen de afdekking en het zand wordt gehouden. Niet afgedekt zand
wordt voor gebruik visueel geïnspecteerd. Uitwerpselen van honden en katten worden
met ruim zand eromheen weg geschept. Indien uitwerpselen langer dan drie weken in
de zandbak hebben gelegen, wordt het zand ververst.

•

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 en niet in een donkere
hoek of vochtige plaats. Kinderen wassen de handen na 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.

7. 2.
Norm

Buitenzwembadje
•

n.v.t.

Het buitenzwembadje is gevuld met drinkwater en wordt na ieder gebruik
schoongemaakt. Dieren kunnen niet in het water komen. Speelgoed is van kunststof of
roestvrijstaal en wordt naar ieder gebruik schoongemaakt.

8. Ongewenste dieren, (huis)dieren en agrarisch
8. 1.

Dierplaagbeheersing

Goed

Constatering
Norm

•

Er is een dierplaagbeheersplan aanwezig en wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd. Bij
overlast wordt een deskundige dierplaagbestrijder ingeschakeld. Bij
bestrijdingsmaatregelen wordt extra aandacht besteed aan de veiligheid van de
kinderen. Men maakt niet zelf gebruik van bestrijdingsmiddelen.

8. 2.

Wespen en bijen

Norm

Goed

•

Kinderen eten en drinken niet buiten om wespensteken te voorkomen.

•

Kinderen worden voor het naar buiten gaan gecontroleerd op plakkerige handen. De
angel wordt direct verwijderd als een kind gestoken is. Het gif wordt met een speciaal
spuitje eruit gezogen.

8. 3.

Teken

Niet besproken

Constatering
Norm

•

Teken worden zo snel mogelijk met een tekenpincet verwijderd en vervolgens
gedesinfecteerd. Tekenbeten worden voorkomen door tijdens natuurwandelingen
beschermende kleding te dragen.

Advies

9. Binnenmilieu
9. 1. Ventilatie

Goed

Constatering De aanvoer van verse lucht en de afvoer vraagt ook de nodige aandacht blijkt uit de CO2 meters.
Dwarsventilatie is alleen te bereiken door het open zetten van de deur. Dit is vooral in de koude
maanden niet altijd mogelijk. Tijdens de les staat altijd een klepraampje open en er wordt in de
pauzes extra gelucht. De school beschikt over 2 CO2 "stoplichtmeters". Deze staan altijd in groep
5 en 6. De lokalen worden ’s ochtends vroeg, tijdens de pauzes en activiteiten buiten het lokaal
altijd extra gelucht.
Norm

Tijdens het gebruik van de lokalen is de luchttoevoer (raam of rooster) geopend. Tijdens
computergebruik, handvaardigheid, bewegingsspelletjes en stofzuigen wordt de ruimte extra
gelucht. De
ventilatievoorziening werkt optimaal en wordt periodiek onderhouden. Indien ’s nachts niet
geventileerd
kan worden, wordt ’s morgens gelucht. Sanitaire ruimten en de ruimten waar het
kopieerapparaat en de
printer staan, worden goed geventileerd.
Kopieerapparaten en printers staan buiten het leslokaal.

Advies

Laat de “stoplichtmeters” rouleren langs de lokalen. Dat zorgt voor bewustwording
en mogelijk verbetering bij alle groepen.

9. 2. Stoffigheid

Aandachtspunt

Constatering Vegers staan in de lokalen op de borstels waardoor deze platgedrukt worden en eerder slijten. Met
vegen komt er ook meer stof in de lucht.
Norm

De ruimte is schoon en wordt volgens een schoonmaakschema gereinigd.
Er staan weinig spullen los op de vensterbank of op de kast. De aanwezige spullen zijn schoon
en de wanden worden regelmatig leeggemaakt. Gordijnen e.d. worden jaarlijks buiten
uitgeklopt en gelucht.

Advies

Vegers ophangen, bij voorkeur stofbindende wissers gebruiken. Veeg niet tijdens
aanwezigheid van kinderen. (wissen kan wel)

