Kwaliteitshandboek CKG Molenberg

3. Kwaliteitssysteem
3.2. Middelenbeheer
3.2.2. Beheer infrastructuur
3.2.2.4 Leefgroep
versie 2010
Doel:
Ministerieel besluit:
Art. 4 §2: Hoe de infrastructuur wordt afgestemd op het pedagogische
en agogische concept van de voorziening.
Sector minimale specifieke kwaliteitseisen:
SMK 16:
Het centrum beschikt over een veilige en goed onderhouden
infrastructuur die afgestemd is op het pedagogische en
agogische concept van het centrum.
SMK 17:
Het centrum maakt zich bereikbaar en toegankelijk voor zijn
gebruikers.
Rekening
houdend
met
sociologischdemografische gegevens die de opportuniteit van het initiatief
staven, is ten minste 75% van de erkende capaciteit van elk
centrum gericht op grootstedelijke of stedelijke centra,
eventueel in een afzonderlijke vestigingsplaats. De minister
kan hiervoor de nodige richtlijnen geven.
Toepassingsgebied:
leefgroepwerking
Termen en definities:
Ergonomie: wetenschap die de aanpassing van de werkomstandigheden
aan de mens bestudeert
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
De
verantwoordelijkheid
ligt
bij
de
leefgroepbegeleiding,
eindverantwoordelijkheid bij de directie.

de

Verwante documenten:
Plannen van de architect
2.2.2 Visie op de kernprocessen van het CKG
3.2.2.C Speeltuigen
Aantoonbaarheid:
De leefgroepwerking

3.2.2.4

Pagina 1 van 4

Kwaliteitshandboek CKG Molenberg

Beschrijving infrastructuur leefgroep
Zie plannen architect
Onze infrastructuur zal ons basisconcept helpen realiseren
Kind en zijn groeimogelijkheden
In eerste instantie streven we veiligheid in huis en buiten huis na.
- De trap werd voorzien van kinderleuningen
- WC’s werden geplaatst op aangepaste hoogte van onze
kinderen
- Verschillende stoelen/bedden op maat van het kind
- Kapstokken staan op kindhoogte en worden gepersonaliseerd
door middel van pictogrammen of namen.
- Materiaalkeuze wordt gekozen op basis van duurzaamheid,
afwasbaarheid en veiligheid (bijvoorbeeld verf die men kan
afwassen, afwasbare matrassen,…)
- stopcontacten zijn beveiligd
- thermosstatische kraan in babybadje
- onder de leeftijd van 1 jaar wordt er geen gebruik gemaakt
van dekbedden
- babyfoon
- brandalarm
- …
Tekortkomingen van het gebouw worden zo goed mogelijk opgevangen
door
- het leggen van (brandvrije) matten, Wesco-matten (specifiek
voor baby’s)
- afschermen van minder veilige plaatsen bijvoorbeeld de
radiatoren
- ruimten afsluiten met kleine poortjes
- deurklinken verticaal plaatsen in plaats van horizontaal
- …
De leefgroepen werden ingedeeld in verschillende hoeken: eethoek,
speelhoek,
zithoek,
badkamer,
leeshoek,
keuken,
spiegelhoek,
schoenenhoek,
polyvalente
ruimte,…
We
kiezen
voor
een
hoekenwerking omdat
- we het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen willen
verhogen.
- de belangstelling van elk kind op elk moment kunnen
stimuleren (fijn/grof motorische stimulatie, emotionele
belevingen, experimenteer gedrag,…)
- we de groei naar zelfstandigheid wensen te bevorderen
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-

we een aangepaste structuur kunnen aanbieden waarbij we
haalbare grenzen en afspraken stellen.

In de leefgroep streven we naar een gezellige leefsituatie.
Op
regelmatige basis brengen we veranderingen aan in één of meerdere
hoeken
bijvoorbeeld
tafel
anders
schikken,
inkleden
volgens
gebeurtenissen van het jaar,…. In de slaapkamers is er een ruimte
voorzien voor foto’s en andere persoonlijke spullen. Daarenboven streven
we gezelligheid in de slaapkamers na door het gebruik van gekleurde
dekbedovertrekken. Dit geeft sfeer en stimuleert bovendien de creativiteit.
Door de ligging en de plaatsing van grote ramen worden de leefgroepen
voorzien van een optimale lichtinval. Op die manier staan de kinderen
in nauw contact met de natuur en zijn veranderingen.
De leefgroepen werden voorzien van een grote tuin met kindvriendelijk
speelgoed:
- zandbak (wordt afgesloten voor dieren)
- grasweide
- verharde ondergrond zodat men kan fietsen, krijttekeningen
maken,…
- speeltuigen
- bomen voor schaduw en de mogelijkheid tot het spelen van
verstoppertje
- zwembad (zomer)
Arbeidswelzijn
In juni 2008 werd na verkiezing een comité preventie en bescherming op
het werk opgericht.
Een preventie-adviseur werd aangesteld om het welzijn van de
werknemers op de werkvloer te begeleiden. (vanaf 1/1/2010 met een
jobtime van 20%)
We achten het van belang om aandacht te hebben voor het
arbeidswelzijn.
Ergonomie is hier een belangrijk hoofdstuk van.
Bijvoorbeeld de babybaden werden op hoogte van een volwassen persoon
geplaatst.
Elke leefgroep beschikt over een bureauruimte waar het opvoedend
personeel zijn administratie kan doen. Iedere leefgroep kan met een
rechtstreekse telefoonlijn bereikt worden.
Elke afdeling beschikt over een sociale ruimte voor haar personeel. (plaats
om pauze door te brengen met infobord met oa info directie, info cpbw en
syndicale delegatie)
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