Protocol uitstapje BieNeeke kinderopvang en BSO.

Inleiding
Voor u ligt het protocol uitstapjes. Deze is samengesteld om op en zo veilig mogelijke
manier met de kinderen uitstapjes te kunnen ondernemen. Het geeft duidelijkheid aan
wat we van onze pedagogische medewerkers verwachten en is tevens een leidraad voor
de ouders, hoe we buiten het kinderdagverblijf met de veiligheid van hun kinderen
omgaan.
Toestemming ouders.
De ouders moeten door middel van een toestemmingsformulier toestemming geven
voor het maken van uitstapjes binnen een straal van 10 km. Dit geldt voor spontane
uitstapjes. Als er een grote uitstap wordt gemaakt moet hiervoor opnieuw een ander
formulier worden ingevuld.
Kleine uitstapjes.
Deze uitstapjes ontstaan meestal spontaan zoals brieven naar de brievenbus brengen,
boodschappen doen, naar het bos of een speeltuintje. Voor peuters die niet meer slapen,
kan de dag doorbroken worden. Het is mooi weer en de pedagogisch medewerker wil de
kinderen laten genieten in een andere omgeving als de bekende buitenspeelplaats.
De groep is rumoerig en een klein uitstapje kan de sfeer doorbreken. Deze spontane
uitstapjes worden met een beperkt aantal kinderen ondernomen en worden na afloop
ook aan de ouders verteld.
Grote uitstapjes.
Deze uitstapjes zijn van te voren voorbereid en aan ouders gemeld. Ook is hiervoor een
draaiboek gemaakt. Als hierbij gebruik wordt gemaakt van autovervoer gelden er
andere regels.
Deze staan verder in dit protocol.
Algemene regels.
• Het aantal begeleiders is minimaal gelijk aan de Wet Kinderopvang: leidster –
kindratio naar boven afgerond.
• Ieder uitstapje wordt er opgeschreven welke kinderen en meegaan en welke
op het kinderdagverblijf blijven.
• De begeleiding neemt een mobiele telefoon mee.
• De begeleiding zorgt voor een namenlijst met het aantal kinderen en blijft het
aantal aanwezige kinderen met regelmaat controleren op aanwezigheid.
• De begeleiding heeft altijd een EHBO doos mee.
Calamiteit.
• Bij een calamiteit wordt naast 1e hulp, direct het kinderdagverblijf ingelicht
om de nodige hulp te bieden.
• Kinderen worden zo snel mogelijk van de calamiteit verwijderd en
opgevangen.
• De ouders worden direct over een calamiteit ingelicht.
• Vervoer per auto.
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Alle pedagogisch medewerkers die kinderen vervoeren moeten in het bezit
zijn van en autoverzekering inclusief schade inzittende verzekering.
Een kopie van de autoverzekering ligt op het kinderdagverblijf.
Alle kinderen onder de 1.35 cm dienen te worden vervoerd op een
goedgekeurd autostoeltje.
Alle kinderen en ook de pedagogisch medewerkers zijn verplicht om een
gordel te dragen tijdens het vervoeren van de kinderen.
Bij het gebruik van de gordels dient er op gelet te worden dat de gordel niet
achter de ruggen van de kinderen langs gaan, maar voorlangs over de
borstkas.
De kinderen uit laten stappen op de stoep als dit mogelijk is.
Het maximale aantal kinderen dat per auto vervoert mag worden, is
afhankelijk van het aantal plaatsen die in de auto aanwezig zijn.
Kinderen onder de 1.35 cm mogen alleen voorin op een stoeltje, als er
achterin geen plaats meer is.

Vervoer per voet.
• De begeleiding geeft het goede voorbeeld van veilig gedrag in het verkeer en
draagt zorg dat de kinderen gebruik maken van trottoirs, zebrapaden en de
veiligste
• oversteekplaatsen.
• Kinderen lopen 2 aan 2.
• Kinderen die nog niet goed kunnen lopen worden in een bolderkar vervoerd.
• Steek de straat over zonder te rennen.
Vervoer per fiets.
• De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de kinderen vast zitten in het
stoeltje of de kar.
• De fiets moet jasbeschermers hebben.
• Indien je in het donker fietst, moet de fiets voorzien zijn van goede
verlichting.
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