Protocol buiten spelen.
De afspraken over buiten spelen staan in verschillende documenten, waaronder afspraken uit het
werkoverleg en beleid gezondheid en beleid veiligheid. Dus hier alle afspraken nog even op een rij.
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Er wordt geprobeerd elke dag naar buiten te gaan met de kinderen, ook als het een beetje
regent. We informeren ouders hierover.
De jongste kinderen worden niet mee naar buiten genomen als het heel koud is voor ze,
vooral als ze nog weinig bewegen.
Twee groepen delen een terrein, zandbak, babybox enz. Zowel het binnenterrein als het
buitenterrein zijn afzonderlijk afsluitbaar.
Als er alleen grote kinderen buiten zijn kunnen de hekken van het binnenterrein geopend
worden zodat de kinderen van alle groepen rond kunnen fietsen en steppen. Als er ook
kleintjes zijn, zijn de binnenste hekken dicht.
Baby’s mogen er buiten niet bijgezet worden in een buggy of in een maxi-cosi, ze moeten
zich in de box kunnen bewegen als ze spelen. Ze mogen wel buiten in onze kinderwagen
slapen zolang ze daar nog veilig in kunnen.
De schaduwdoeken worden opgehangen als het zonnig is. Ze kunnen zo afgesteld worden
dat de schaduwplek zo gunstig mogelijk is. Alle kinderen worden ingesmeerd voor ze naar
buiten gaan en ’s middags als ze uit bed komen voor de middag.
Er wordt een telefoon meegenomen naar buiten als de deuren en ramen dicht zijn.
Als er kinderen in het pand zijn, dan moet er altijd één pedagogisch medewerker binnen zijn.
Deze pedagogisch medewerker mag ook een oogje houden op de slaapkamers van de
‘buurgroep’ als daar nog een kindje slaapt en alle andere kinderen buiten zijn, mits er een
babyfoon gebruikt wordt. Dit om te voorkomen dat er twee kinderen binnen zijn met 2
pm’ers en 22 kinderen buiten met 2 medewerkers.
De babyhoekjes mogen alleen door de grotere kinderen gebruikt worden als er geen baby’s
in liggen. Als er kleintjes in liggen moet er altijd een pm’er bij zitten.
Tijdens het buitenspelen is er een afwisseling van vrij spel en (korte) activiteiten. De pm’ers
stellen zich zo op dat zij goed overzicht hebben over het terrein en dat ze continu
beschikbaar zijn voor de kinderen. Ze gaan bijvoorbeeld in de babybox bij de kleintjes zitten
of op de rand van de zandbak, zodat zij beschikbaar zijn voor spelbegeleiding en interactie.
Bij wandelingen buiten het terrein moet er vooraf goed op het registratieformulier van het
kind worden gekeken of ouders toestemming hebben gegeven voor wandelingen, anders
mag het kind niet mee. In verband met het 4 ogen beleid gaan er altijd minimaal 2 leidsters
wandelen met de kinderen. (Let op de BKR- afspraken; hoeveel kinderen gaan er mee,
hoeveel kinderen blijven er achter).
Er is een ongevallenschriftje voor het buitenterrein waarin kleine ongevallen genoteerd
kunnen worden. Deze informatie wordt gebruikt om te bezien waar aanpassingen nodig zijn
in toezicht, afspraken of in inrichting van de tuin.
Als je gaat wandelen neem je één van de twee telefoons van het gebouw mee, je geeft bij je
collega’s aan waar je naar toe gaat en hoe laat je terug bent.
Voor uitstapjes, zie beleid.
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