Protocol Begeleiding bij buitenactiviteit
Wanneer we met de kinderen naar buiten gaan zijn er een aantal, dat we
nemen als voorbereiding;
>Het nakijken van een groepsrugzak of de onderstaande benodigdheden erin
zitten;
-noodlijsten -telefoon –ehbosetje (zie controlelijst inhoud
-evt epi-pen bij allergie kind!!
-extra drinken in de vorm van pakjes drinken of literfles met limonade en voor ieder
kind een eigen rietje(schrijf naam erop)
Er zijn 3 groepsrugzakken dus kunnen er 3 groepen weg.
>Schrijf de namen op het memobord van de kinderen die meegaan zodat de
achterblijvers het overzicht kunnen behouden.
>Vraag aan de kinderen of ze zich moeten omkleden in hun reserve kleding ivm evt.
schade aan nette kleding/schoenen
>Met meer dan 12 kinderen moeten er 2 begeleiders mee.
Gaan we naar een locatie met dieren dan zijn we extra voorzichtig met voeren en
houden goed toezicht.
De kinderen mogen niet eten bij de dieren en moeten handen wassen na aanraking van
de dieren.
Gaan we zwemmen in open water dan checken we op internet eerst of het water goed
gekeurd is in verband met algen of andere verontreiniging en controleren of alle
kinderen hun zwemdiploma(‘s)hebben.
Als het bekend is dat er teken zitten in een natuurgebied waar we heen gaan zullen we
de kinderen attenteren op en lange broek, shirt en pet.
Bij terugkomst controlen we de kinderen vluchtig en geven een informatie flyer mee ivm
evt verwijderen van teken. Op onze website zullen we ook een teken alarme neerzetten
zodat ouders bewust zijn van de evt gevaren en weghaalprocedure.
Bij het vinden van een teek wordt de plek aangestipt met stift en ouders via de
dagelijkse overdacht of mail op de hoogte gebracht.
Bij buiten drinken worden rietjes gebruikt om te voorkomen dat een bij of wesp in de
mond of keel terecht komt. We nemen pakjes drinken mee of literflessen waarbij de
kinderen ieder een eigen rietje heeft en omstebeurt uit de fles kunnen drinken
Zeker bij extreme hitte wordt er extra vocht verstrekt .
Zoetigheid eten of drinken wordt beperkt in geval van wespen gevaar.
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Tijdens het buitenspelen zijn de medewerkers verantwoordelijk voor het toezien dat de
kinderen niet te vaak en te lang in de felle zon zitten.
Creeer schaduw plekken om uit te rusten tijdens het spelen.
Laat kinderen zich insmeren. Dit is verplicht ookal willen ze niet.
Verder kunnen kinderen die snel verbranden/hoofdpijn krijgen door de zon gepaste
kleding dragen zoals een lang mouwen shirt van een witte dunne stof en een pet.
Bij extreme hitte wordt de duur van het buitenspelen beperkt.
De kinderen mogen alleen zelfstandig buitenactiviteiten ondernemen als er door ouders,
ons en hunzelf schriftelijk toestemming is gegeven via het toestemmingsformulier.
Als dit niet is gedaan, mogen de kinderen dit niet.
Tieners willen eerder meer zelfstandigheid dan dat ouders en/of wij ze hier zelfstandig
genoeg voor vinden. Wanneer een tiener toch zelfstandig iets doet worden ouders direct
ingelicht en krijgt de tiener te maken met een gesprek met een medewerker en een
sanctie op de eerstvolgende bso middag.
In de groepsmap zit een presentielijst per week en hier staat achter de naam van ieder
kind een tekentje van welke stap van zelfstandigheid mogen. Bij twijfel altijd op zoeken
in de kindgegevens!!
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