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Doel:  
Protocol warme dranken is opgesteld met als doel de veiligheid van zowel de kinderen als de 
medewerkers en vrijwilligers te waarborgen. 
Jonge kinderen zien niet altijd het gevaar van warme dranken op de groep voor zichzelf en voor 
anderen.  
Om een incident met warme drank te voorkomen hebben wij onderstaand protocol opgesteld. 
Dit protocol zorgt ervoor dat er extra maatregelen worden genomen t.a.v. het gebruik van warme 
dranken door medewerkers, kinderen en vrijwilligers. 
 

Wie is uitvoerend verantwoordelijk? 
Alle medewerkers van onze gehele organisatie ‘IKC De Gouden Griffel’.  

 
Wie is in de lijn eerst- verantwoordelijk? 
Directie. 

 
Werking en voorbereiding 

• Deze instructie treedt in werking wanneer er op de groep warme drank wordt 
gedronken door kinderen, medewerkers of vrijwilligers. Bijvoorbeeld thee, warme 
chocolademelk, soep; 

• De medewerkers moeten voorbereid zijn wat te doen als ze warme dranken 
aanbieden en als ze zelf warme drank drinken op de groep.  

 
Implementeren en voorbereiding  

• Dit protocol wordt een paar keer per jaar in het locatie overleg besproken en waar 
nodig aangepast; 

• Dit protocol kunnen de ouders vinden op onze website; 

• Dit protocol is opgenomen in het veiligheidsplan van IKC De Gouden Griffel; 

• Dit protocol is opgenomen in het protocollenboek van de verschillende Units; 

• Ter introductie van dit protocol zullen de ouders op de hoogte worden gesteld in het 
Griffelnieuws. 

 
Afspraken  

• De kinderen komen niet alleen in de keuken. Er gaat altijd een medewerker mee of er 
is al een medewerker in de keuken; 

• De kinderen halen geen warme drank voor medewerkers of vrijwilligers; 

• De warme thee wordt altijd lauwwarm geserveerd (aangelengd met 1/3 koud water); 

• De warme chocolademelk wordt altijd lauwwarm geserveerd (aangelengd met 1/3 
koude melk); 

• Soep wordt altijd lauwwarm geserveerd (aangelengd met 1/3 koud water); 

• De warme drank wordt altijd door een medewerker of volwassene ingeschonken; 
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• De warme dranken worden in open kannen bereid; 

• Warme dranken worden in afgesloten thermoskannen bewaard; 

• De dranken worden in stevige plastic bekers (geen wegwerp bekers), theeglazen of 
stenen mokken aangeboden; 

• Glazen of mokken hebben goede vaste oortjes en vertonen geen beschadigingen; 

• Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een tafelkleed, schenken we geen warme 
dranken; 

• Koffiezetapparaten of waterkokers staan bij voorkeur niet in een lokaal of op een 
leerplein. Als dit niet anders kan, dan staat het apparaat hoog op een plaats die veilig 
is: 
- Kinderen kunnen niet bij het snoer;  
- Het apparaat staat stevig en in z’n geheel op de ondergrond; 
- Mocht het apparaat vallen dan kan het niet op een kind of medewerker terecht 

komen.  

• Er worden met de kinderen afspraken gemaakt hoe om te gaan met warme dranken: 
- We zitten altijd aan tafel als we warme dranken drinken; 
- De medewerker is altijd aanwezig als er warme drank wordt aangeboden; 
- Je probeert eerst een klein slokje en vind je de warme drank te warm dan wacht 

je even tot de drank wat is afgekoeld; 
- De beker, kop of mok zet je altijd iets verder op de tafel, niet dichtbij de rand. 

 
Warme drank gebruikt door een medewerker: 

• Je kunt ervoor kiezen om de warme drank een plaatsje te geven die geen gevaar 
oplevert voor de kinderen. Is die niet aanwezig dan drinken we geen warme dranken 
op of in de groep. 

• Als we kinderen bij de deur groeten, drinken we geen warme drank.  
 

Stelregel: 
Twijfel je, neem dan geen risico en schenk een koude drank.  
 
Bijlage:  
1) Hoe handel je als er toch een brandwond is ontstaan.  
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