Optimaal Ruimte Klimaat Beleid
In iedere ruimte is een thermometer aanwezig.
Regelmatig controleren dat temperatuur niet onder de 17 graden gaat en boven de 20
graden word het ventilatie gedrag aangepast.
Ventileren is erg belangrijk.
Bij binnenkomst van medewerkers worden voor minimaal een kwartier de ramen en deuren opgezet
voordat de doelgroep binnen is om goed door te luchten.
Na een druk bewegingsspel zetten we even een raam open om extra te ventileren.
Mechanische ventilatie hebben we niet omdat de ruimtes goed te ventileren zijn met het aantal
ramen en deuren die aanwezig zijn in de ruimte.
Vanwege vandalisme en/of inbraak is het niet mogelijk om snachts te ventileren.
Idiale temperatuur ligt rond de 20 graden en let op dat er in de verschillende ruimtes binnen de 5
graden verschil blijft . Schommelingen zijn niet optimaal.
Boven de 25 graden word er met het hitteprotocol gewerkt.
De luchtvochtigheid wordt dagelijks gecontroleerd en mag in de winter niet langdurig hoger zijn dan
60 procent.
Ramen waar de zon opstaat ,worden middels zonwering afgeschermd of geblindeerd.
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Hitte protocol
Vanaf 25 graden nemen we extra maatregelen om te zorgen
dat onze ruimte optimaal blijft en dat de doelgroep veilig is.
Bij meer dan 25 graden zorgen we dat de ruimte dicht blijft tussen 12 en 15:00.
Ramen waar de zon opstaat ,worden middels zonwering afgeschermd of geblindeerd.
We zetten ventilatoren in het gebouw om ervoor te zorgen dat de temperatuur binnen rond de 20
graden blijft.
Buiten activiteiten tussen 12:00 en 15:00 zullen zoveel mogelijk in de schaduw plaats vinden.
We zullen de kinderen op attenteren dat lange mouwen (liefst wit dunne stof) en een pet helpen
tegen dehitte. Ze zorgen voor verkoeling en voorkomen hoofdpijn.
De activiteiten zullen aan de warmte worden aangepast.
Vanaf begin mei tot eind september op alle dagen, dat het zonnig of half bewolkt is,
Bieden we de kinderen om de 2 uur zonnebrand aan en controleren we dat ze zichzelf
(of met hulp van ons)in smeren. Let op ook als we spelen in de schaduw kunnen de kinderen zich
verbranden en is het dus net zo belangrijk om de insmeer momenten te hanteren.
We gebruiken een zonnebrand middel met factor(spf) van ten minste factor 20 en beschermt zowel
tegen UV- a als UV-B stralingen
We zetten een jerrycan met kraantje met kraanwater neer zodat de kinderen te allen tijde zelf
drinken kunnen pakken. Het water moet ieder uur worden ververst of opnieuw gevuld worden.
Verder nemen we drinken mee wanneer we buiten spelen en bieden de kinderen minimaal 1 keer
extra drinkmoment aan.
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