Protocol schoonhouden van materiaal en omgeving.
Wij hebben voor iedere groep een schoonmaakschema. Deze hebben wij zelf samengesteld en
deze wordt ook weer gecontroleerd door de GGD. In deze schoonmaakschema’s zijn alle
voorkomende schoonwerkzaamheden van de groep opgenomen. Het is verdeeld in wekelijkse
en maandelijkse schoonmaaktaken. Het schema wordt afgevinkt als de betreffende
schoonmaakwerkzaamheden zijn gedaan. Let wel, het spreekt voor zich wanneer een
pedagogische medewerker ziet dat een stuk speelgoed of omgeving vies is, maar het al die
week is schoon gemaakt, hij/ zij het toch weer zal schoonmaken.
De was
Er staan op de groepen wasmanden die minimaal 1 keer per dag geleegd worden in de
algemene wasmand die in ons washok staat. Ons streven is om de inhoud van deze wasmand
dagelijks leeg te wassen. Wij wassen het wasgoed op de volgende temperaturen:
- Washandjes, handdoeken, theedoeken, spuugdoekjes etc. 60 ºC
- Beddengoed, textiel 60 ºC
- Knuffels, verkleedkleding 40 ºC [ Alle verkleedkleding, knuffels en stoffen speelgoed
worden maandelijks gewassen op 40 graden [ langste programma ] en moeten na afloop van
wasbeurt drogen in de wasdroger]
- Verkleedkleding en knuffels die in contact is geweest met zieke kinderen moet na dragen
gewassen en gedroogd worden.
- Boxkleden, wipstoelhoezen 30ºC
- Hoes van poef 30 ºC
- Vaatdoeken op 60 ºC
-Tijdens het opmaken van bedden en het opvouwen van wasgoed worden ramen wijd
opengezet.
- Gordijnen worden 1x per half jaar gewassen en nat opgehangen. Rolgordijnen worden 1x
per maand met een vochtige doek afgenomen.
Schoonmaakwerkzaamheden
- Zicht bare verontreinigde ruimtes dienen in afwijking van onderstaande afspraken, direct te
worden gereinigd.
- Indien de vloer nat is dient deze direct te worden drooggedweild.
- Vaatdoeken moeten na gebruik met heet stromend water worden uitgespoeld. Na zichtbare
verontreiniging, vuile klusjes en minimaal elk dagdeel moet er een schone vaatdoek worden
gepakt. Voor de wc mogen alleen gele wegwerp vaatdoekjes gebruikt worden. Deze moeten na
gebruik direct weggegooid worden.
Vaatdoeken worden buiten gebruik van de kinderen gehouden.
a.Droog schoonmaken:
- Stof afnemen: gebruik hiervoor een stofbindende of vochtige doek. Zo voorkom je dat stof in
de lucht gaat dwarrelen.
- Stofwissen: dit is het schoonmaken van de vloer met een stofwisapparaat .Hiermee word
stof en losliggend vuil verwijderd.
-Als er in het bijzijn van kinderen wordt gestofzuigd met een stofzuiger zonder HEPA-filter,
worden de ramen wijd opengezet.
b.Nat schoonmaken:
- Meubilair en voorwerpen schoonmaken met een sopdoek en een sopje van een
huishoudelijk schoonmaakmiddel.

c. Reinigen van de vloer:
Het reinigen van de vloer is één van de grootste en meest voorkomende taken van het
schoonmaken. Bij het reinigen van de vloer worden de volgende stappen gevolgd.
- Stofzuigen van de mat, gang, slaapkamers en groepsruimten.
- Dweilen van de groepsruimten, gang, en keuken met de dweilmachine.
Na reiniging met de dweilmachine wordt de waterbak in de week gezet met allesreiniger. De
slangetjes en buisjes van de dweilmachine worden wekelijks doorgespoeld.
Waarmee maken we schoon?
Nat schoonmaken doe je met een huishoudelijk schoonmaakmiddel:
- Middelen die eiwitten en vetten oplossen -> allesreiniger.
- Een kalkoplosser voor kalkaanslag en urinesteen -> azijn.
Er zijn verschillende doekjes voor de schoonmaakwerkzaamheden.
Rood is voor sanitaire reiniging
Blauw is voor interieur reiniging.
Geel is voor reiniging van de keuken
- Schoonmaakmaterialen en middelen buiten bereik van kinderen opbergen in een hoge keukenkast of in de schoonmaakkast in de gang. De werkkast zelf ook goed schoonhouden.
Hoe maken wij schoon?

a.Droog	
  schoonmaken:	
  
Dagelijks:
- Keuken, gang groepsruimtes en slaapkamers: vloer vegen, zuigen of stofwissen.
- Deurmatten: stofzuigen / uitkloppen.
- prullenbakken legen.

b.	
  Nat	
  reinigen:	
  
Methoden:
Maak een emmer met sopwater klaar. De temperatuur van het sopwater moet lauw zijn om te
zorgen dat het schoonmaakmiddel goed oplost. Zorg voor een juiste dosering. Lees goed de
gebruiksaanwijzing op de verpakking. Meng geen verschillende schoonmaakproducten, dit
kan gevaarlijk zijn.
vervolgens nat schoonmaken: nat afnemen, naspoelen met heet water en nadrogen met een
schone doek;
Laat nooit natte sopdoeken en dweilen in emmers achter om uitgroei van bacteriën te
voorkomen.
Spoel vaatdoeken na ieder gebruik uit met heet water en gooi ze aan het eind van de dag weg.
Na zichtbare verontreiniging, vele malen gebruikt of na minimaal een dagdeel wordt de
vaatdoek weggegooid en vervangen.
Dagelijks:
- gang, en groepsruimten: vloeren,meubilair
- Toiletten: wastafels, lichtknopjes, deurkrukken, doorspoelknoppen, afvalbakken, toiletpot,
deuren
- Kraan wasbakken
- Maak de keuken altijd schoon als er eten en/of drinken is klaargemaakt.

Wekelijks:
- Slaapruimte: planken, vensterbanken, bedjes, deurkrukken, plinten etc.
- Speelruimte: planken, vensterbanken, speelgoed, boxen, overig meubilair. Daarna alle
vinger tasten; deurkrukken, kranen, etc. Stof van planten en bladeren spoelen.

- Gang: vensterbanken, deuren, deurkrukken etc.
- afvalbakken schoonmaken.
Maandelijks
- Alle verticale oppervlakten zoals deuren, deurposten, ramen etc.
- Speelgoed volgens schoonmaakrooster.
- Keuken: keukenkastjes, aanrecht, apparaten, koelkast, etc.
- Ventilatieroosters
Jaarlijks:
- Schotels, potten en bakken van planten worden jaarlijks gereinigd.
Aanvulling:
- Droogbloemen, knutselwerken en dergelijke die niet gereinigd worden, worden na een
maand verwijderd.
- Niet wasbare textiel (zoals kussens of matrassen) wordt van een mijtenwerende hoes
voorzien.
- Schoolborden worden met een natte doek gereinigd.
- Er wordt stofvrij schoolkrijt gebruikt.
Desinfecteren.
Waarom desinfecteren wij?
Door te desinfecteren worden ziekmakende micro-organismen gedood of teruggebracht tot
een niet ziekmakend aantal.
Wanneer moet er gedesinfecteerd worden?
Desinfecteer alleen wanneer daar een reden voor is. Onnodig desinfecteren werkt
ongevoeligheid in de hand. Dit betekent dat bacteriën en virussen beter bestand worden
tegen desinfecteermiddelen. Desinfectie is nodig:
- Als er sprake is van bloederige diarree en overgeefsel.
- Als er op een andere wijze sprake is van bloedcontact (bijv. bloedneus, wondjes, etc.).
Wat moet er gedesinfecteerd worden?
Alle oppervlakken die in aanraking zijn gekomen met het bloed , overgeefsel of de bloederige
diarree. Dit kan zijn:
- De toiletruimte: de toiletpot, de toiletbril, het verschoonkussen maar eventueel ook de
kraan, wastafel, doorspoelknop.
- Textiel.
- Speelmateriaal, meubilair, vloer.
- Vergeet na afloop niet je eigen handen schoon te maken: Wanneer je geen handschoenen
hebt gedragen, moeten de handen na te wassen met water en zeep en daarna gedesinfecteerd
worden met hand alcohol.
Waarmee desinfecteren?
- Kleine oppervlakken (aankleedkussen, speelgoed, thermometer): alcohol 70%.
- Grote oppervlakken (vloeren, meubilair): het is niet te verwachten dat er sprake zal zijn
zoveel bloed of bloederige diarree dat een ander middel dan alcohol 70% noodzakelijk is.
Mochten er toch twijfels bestaan neem dan contact op met de GGD. Zij adviseren welk
middel in welke oplossingsconcentratie nodig is.
- Voor de handen: huiddesinfectans, bijv. handalcohol (70%) Te vinden in pomp naast
verschoontafel.
- Textiel en speelgoed kunnen in de wasmachine (minimaal 60ºC).
- Serviesgoed en eventueel andere materialen kunnen in de wasmachine (minimaal 60ºC).

Hoe desinfecteren?
- Voordat je iets gaat desinfecteren moet je dat eerst met water en allesreiniger schoonmaken.
- Gebruik voor het desinfecteren bij voorkeur gele doekjes of wegwerpdoekjes.
- Trek eventueel handschoenen aan om de eigen handen te beschermen.
- Een alcohol 70% -oplossing is direct klaar voor gebruik. Mocht er een ander desinfecterend
middel nodig zijn neem dan contact op met de GGD. Meng geen verschillende
schoonmaakproducten, dit kan gevaarlijk zijn.
- Desinfecteer het oppervlak met de alcohol 70% oplossing.. Bij voorkeur even buiten de
groepsruimte indien mogelijk. Spoel dit vervolgens goed na en maak het droog.
Mocht er een andere desinfecterend middel gebruikt worden dan kan de GGD toelichten hoe
je dit op een juiste wijze moet gebruiken.
- Na het desinfecteren het sopdoekje weggooien.
- Wees alert dat het desinfecterend middel buiten bereik van kinderen blijft.

