Protocol uitstapjes BSO

Protocol uitstapjes BSO.
Met kinderen van de BSO zal af en toe een uitstapje gemaakt worden. Als een groep gaat wandelen
(naar b.v. de speeltuin, dierenpark of winkels) mogen de pedagogisch medewerkers het aantal
kinderen meenemen dat volgens de leidster-kind-ratio (aantal kinderen per pedagogisch medewerker)
is toegestaan. Deze uitstapjes worden te voet, met de bakfiets of met de auto gedaan. In de bakfiets
zitten de kinderen vast (gordel). Wanneer we uitstapjes maken met de auto worden ouders vooraf
hierover geïnformeerd. Dit gebeurt persoonlijk, via telefoon of via de mail.
Tijdens uitstapjes ligt de verantwoordelijkheid voor de kinderen altijd bij de pedagogisch medewerkers.
Deze wordt niet overgedragen, tenzij dit anders is overeengekomen, aan een andere persoon of
organisatie. Iedere begeleider krijgt een vast groepje onder zijn hoede. De kinderen dragen een
herkenbaar (met logo) hesje.
Wat wordt meegenomen door de groepsleiding:
• Mobiele telefoon (nummer van de locatie is voorgeprogrammeerd)
• zonnebrandcrème (wanneer nodig)
• Evt. eten, drinken.
Bij het vervoeren van kinderen in personenauto’s houden we ons aan de wettelijke voorschriften
• Iedere auto heeft een inzittenden verzekering
• Er mogen zoveel kinderen vervoerd worden als er kinderzitjes/zitverhogers en/of autogordels
• zijn (van één gordel mag slechts één kind gebruik maken).
• Voor kinderen onder de 3 jaar is een goedgekeurd kinderstoeltje verplicht
• Voor kinderen boven de 3 jaar en onder de 1.35 m is het gebruik van een autogordel met
zitverhogers op de achterbank en voorin verplicht, zodat een veilig gebruik van de gordel ook
rekening houdend met de airbag gegarandeerd is.
Als een kind de groep kwijtraakt of wegloopt tijdens een uitstapje stelt de pedagogisch medewerker
in overleg met collega medewerker alles in het werk het kind terug te vinden. Aan de kinderen wordt
verteld wat ze moeten doen als ze de pedagogisch medewerker kwijt zijn. Als het kind niet gevonden
wordt informeert de pedagogisch medewerker de leidinggevende. De leidinggevende informeert de
ouders van het kind.
Indien nodig wordt er melding gemaakt bij de politie. Loopt een kind van het kindercentrum weg, dan
worden dezelfde maatregelen getroffen.
De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die ze dragen voor
andermans kinderen en zorgen dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is.
De pedagogisch medewerkers die het uitstapje uitvoeren zorgen ervoor dat de activiteit goed
voorbereid is en het vervoer op een veilige manier gebeurt.
Bereikbaarheid ouders
Het is van groot belang dat ouders goed bereikbaar zijn in de tijd dat het kind de opvang bezoekt
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