PROTOCOL ACTIVITEITEN BUITEN de KINDEROPVANG
tijdens de opvangtijd

Aangezien uitstapjes maken ook een zeker risico met zich meebrengt, zijn
voorwaarden opgesteld waaraan diverse uitstapjes moeten voldoen.
Ouders die hun kind aan de pedagogisch medewerkers toevertrouwen moeten
het vertrouwen hebben dat uitstapjes op een goede, verantwoorde manier
plaats zullen vinden.
– Pedagogisch medewerker geeft het goede voorbeeld t.a.v. verkeersregels.
– Activiteiten buiten de kinderopvang, tijdens opvangtijd, zo beperkt mogelijk
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houden. Soms gaan we naar het bos of naar de speeltuin toe.
Naar het bos gaan we te voet, we nemen het wandelkoord, wandelwagen,
bolderkar. We nemen de presentielijst telefoon mee.
Alle activiteiten die vanuit het verleden geïnitieerd zijn moeten hierop
overwogen worden.
Geplande activiteiten worden vooraf besproken.
Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de activiteit.
Het protocol “vervoer “ wordt gehanteerd als er een uitstapje met auto’s
wordt georganiseerd.
Bij alle activiteiten buiten de kinderopvang wordt de norm:
1 pedagogisch medewerker / volwassene op 2 kinderen van 0 tot 4 jaar
gehanteerd.
1 pedagogisch medewerker /volwassene op 5 kinderen ouder dan 4 jaar
gehanteerd.
 Bij activiteiten in hetzelfde gebouw (denk aan brede school) bepalen de
desbetreffende pedagogisch medewerkers hoeveel volwassenen /
pedagogisch medewerkers nodig zijn bij een bepaalde activiteit.
De pedagogisch medewerkers zijn / blijven verantwoordelijk en dragen
er zorg voor dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is.
Desbetreffende pedagogisch medewerkers kunnen hier ook op
aangesproken worden.
De pedagogisch medewerkers nemen een lijst mee van de kinderen die
deelnemen aan de activiteit. Op die lijst staan ook alle telefoonnummers
van de ouders / verzorgers van de peuters.
Een mobiele telefoon wordt meegenomen.
Als men lopend met een groep kinderen de locatie verlaat, kan gebruik
worden gemaakt van een touw. Kinderen houden het touw vast, maar ook
dan: 1 pedagogisch medewerker / volwassene op 2 kinderen tussen 2 en 4
jaar.
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– Bij vertrek locatie worden alle kinderen geteld, bij aankomst activiteit
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worden alle kinderen geteld. Eveneens wordt er weer geteld bij vertrek
activiteit en aankomst locatie.
In overleg met ouders is het toegestaan om een groepje vanaf 3 kinderen te
vervoeren met de bolderkar. De bolderkar moet wel aan de eisen voldoen,
kinderen moeten in de bolderkar vastgezet kunnen worden. Indien het
gebruik van de bolderkar aan de orde is worden ouders hierover
geïnformeerd.
Activiteiten rondom oefenen van het vluchtplan vallen niet onder het
protocol. Hiervoor gelden de richtlijnen van het calamiteiten-/ vluchtplan.
Verantwoordelijkheden worden aan pedagogisch medewerkers gesteld,
vanuit beroepsprofiel. Pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van de
verantwoordelijkheid die ze dragen voor andermans kinderen en zorgen
daardoor dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is.
Worden de regels, opgesteld in dit protocol niet nageleefd door een
pedagogisch medewerker, dan zal de desbetreffende pedagogisch
medewerker hierop worden aangesproken. De pedagogisch medewerker
kan een berisping krijgen. De waarschuwing wordt opgenomen in het
personeelsdossier.
Haal-/brengadvies wordt gehanteerd.
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