PROTOCOL UITSTAPJES
Bestemming kiezen
Bij het plannen van uitstapjes wordt zorgvuldig afgewogen of de bestemming geschikt is voor de
betreffende leeftijdsgroep. Drukke locaties worden vermeden. Vooraf wordt met de locatie overlegt
welke voorschriften ze hanteren.
Communicatie met ouders
Uitstapjes verder dan 10 km van Huis de B worden vooraf gemeld aan de ouders via het
vakantieprogramma (staat op de website), per mail of op de ochtend van het uitstapje als het kind
gebracht wordt. Zo weten ouders altijd waar hun kind heen is.
Ouders krijgen vooraf informatie over spullen die kinderen mee moeten nemen voor het uitstapje,
zoals: zwemkleding, laarzen, waterflesje of andere zaken.
Als kinderen er na 10 uur niet zijn, belt de pedagogisch medewerker de ouders. Het kan zo zijn dat de
groep dan toch vertrekt. Ouders moeten hun kind in dat geval zelf naar de bestemming brengen of het
kind wordt opgevangen in een andere groep.
Voorbereidingen
Zorg ervoor dat je van tevoren weet wat er gaat gebeuren op de dag dat jij aan het werk bent. Lees de
medische bijzonderheden lijst en de aandachtspunten van de kinderen goed door voordat je begint
met werken. Extra kinderen moeten goed opgeschreven worden.
Reserveer bepaalde uitjes op tijd. Informeer van tevoren naar de (corona) maatregelen van de
bestemming. Bespreek de regels met elkaar en de kinderen bij vertrek van het uitstapje.
Bekijk goed hoe het vervoer geregeld moet worden. Zorg dat er voldoende vervoersmiddelen zijn.
Regel dit met elkaar op tijd. Plan het vervoer goed en zorg ervoor dat je voldoet aan alle
veiligheidsvoorwaarden zoals omschreven in de wegenverkeerswet.
Zorg dat er voldoende pedagogisch medewerkers meegaan. Ook bij uitstapjes moeten we voldoen aan
de BKR. Kijk of er ook als extra volwassenen ook stagiaires mee kunnen gaan.
De reis ernaar toe
Als er gelopen of gefietst wordt, lopen of fietsen de kinderen in tweetallen. Er loopt altijd één
medewerker vóór en iemand achter. Bij een grotere groep en met meer medewerkers of stagiaires
loopt er ook iemand in het midden.
Op de bestemming
• Bij aankomst worden er duidelijke afspraken gemaakt met de kinderen
• Er wordt een herkenbaar verzamel- of trefpunt afgesproken
• De presentielijst wordt regelmatig gecontroleerd door de medewerkers
• Kinderen worden regelmatig ingesmeerd bij warm weer
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Speciale corona aandachtspunten
• Vermijd drukke bestemmingen
• Zorg dat je de corona-maatregelen van de bestemmingslocatie kent
• Rijd zo min mogelijk met volle auto’s
• Ga zo min mogelijk met het openbaar vervoer
• Doe zo veel mogelijk lopend of op de fiets
• Neem hand-gel mee
• Extra aandacht voor het reinigen van handen (na eten, toiletgebruik)
• Afstand in acht nemen, vooral van andere mensen
• Handen wassen bij terugkomst op de B

Checklist spullen om aan te denken!
□

Aanwezigheidslijst + contactgegevens ouders

□

Bijzonderheden kinderen (medische) lijst

□

EHBO setje, met gifzuiger en tekentang

□

Zonnebrandcrème

□

Schone kleren/reservekleding

□

Plastic zak

□

Doekjes/zakdoekjes/desinfecteer/hand-gel

□

Eten/drinken

□

Flesje water per kind

□

Opgeladen mobiel

□

Mobiele nummers van elkaar in je mobiel

□

Bordje op de deur (of op kantoor) met telefoonnummer voor bereikbaarheid
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