Protocol Buitenspelen
Wij proberen iedere dag naar buiten te gaan. Spelen op het eigen terrein of een uitstapje in de buurt.
De pedagogisch medewerkers letten op de buiten spelende kinderen. Het streven is twee medewerkers op het
speelplein aanwezig te laten zijn. Wanneer een kind naar het toilet moet, wordt hij/zij begeleidt door een
pedagogisch medewerker of de stagiaire. Belangrijk is daarbij dat de overblijvende pedagogisch medewerker
niet de verantwoording heeft over meer kinderen dan is toegestaan.
Dit protocol bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Algemene afspraken
4. In de zon
2. Speelgoed
5. Dieren
3. Speeltoestellen
6. Badjes

7. Uitstapjes

1. Algemene afspraken
− Medewerkers controleren voor gebruik de speelplekken onjuistheden en gevaar ( bv. uitwerpselen van
kat/hond, glas, kapotte speeltoestellen, rondzwervend afval, verzakte of ontbrekende tegels) zodat de
veiligheid voor kind en medewerker gewaarborgd kan worden. Dit geldt ook voor speelplekken die bij
uitstapjes worden bezocht.
− De hekken zijn gesloten. Medewerkers letten op dat de kinderen niet de hekjes of poort open maken.
− De omheining wordt gecontroleerd. Eventuele gevaarlijke situatie worden aan de directie gemeld. Die
besluit welke maatregel er nodig is. Medewerkers letten op dat kinderen niet op, over of onder de
omheining klimmen.
− Medewerkers helpen de kinderen bij het naar buiten/binnen gaan. Losse koordjes aan kleding worden
indien mogelijk verwijderd of anders zo vastgemaakt dat zij geen risico vormen.
− Medewerkers letten op de kleding en activiteiten passen bij het weer. Dit om onderkoeling of oververhitten
te voorkomen.
− Medewerkers letten op de aanwezigheid van bv wespen. Dit met name bij het drinken en/of eten van zoet
voedsel. Eventueel gebruiken wij bij het drinken rietjes. Plakkerige handen en monden worden direct
schoongemaakt.
− Medewerkers controleren of kinderen geen kleine voorwerpen in hun mond stoppen.
− Kinderen worden op teken en tekenbeten gecontroleerd als zij de struiken hebben gespeeld. Teken worden
zo snel mogelijk verwijderd met behulp van een tekenpincet of tekenlepel. Na verwijdering van een teek
wordt het wondje direct gedesinfecteerd.
− Medewerkers verwijderen opstapjes bij het hek. Speelgoed dat de kinderen over het hek gooien, wordt
door medewerkers opgehaald. Medewerker let op dat kinderen niet klimmen.
− Als het donker wordt, gaan de kinderen naar binnen.
− Medewerkers letten op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en nemen dan passende maatregelen. Zij
houden in de gaten of kinderen geen last van allergisch reacties hebben.
− Bij het naar binnen gaan, wordt gekeken of alle kinderen er zijn.
− Kinderen en Medewerkers wassen hun handen.
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2. Speelgoed
− Druk en rustig spel worden, zo mogelijk, gescheiden.
− Spelattributen, het aantal kinderen en hun leeftijd worden op elkaar afgestemd om te voorkomen dat er
teveel (ongebruikt) materiaal op het plein te vinden is.
− Driewielers mogen geen spaken hebben.
3. Speeltoestellen Afhankelijk van de aan te schaffen speeltoestellen wordt dit aangevuld.
Er worden alleen gecertificeerde speeltoestellen aangeschaft. Ook de plaatsing voldoet aan de eisen.
− Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen mogen zij met de verschillende speeltoestellen spelen.
Medewerkers letten op dat kinderen met de juiste speeltoestellen spelen.
− Van de speeltoestellen wordt een logboek bij gehouden. Zij worden maandelijks visueel gecontroleerd en
een keer per jaar geïnspecteerd.
− Tevens wordt de speelplaats gecontroleerd op oneffenheden en gladde plekken.
− Er mag niet gerend worden in de buurt van vaste speeltoestellen.
− De zandbak wordt afgedekt. Daarnaast controleren de medewerkers de zandbak voor gebruik.
− Los speelgoed wordt bij de speeltoestellen direct opgeruimd.
− In de zandbak mogen de schoenen van kinderen uit.
4. In de zon
Het is bekend dat hoe vaker kinderen verbranden, hoe groter de kans dat zij later huidkanker ontwikkelen. De
kinderhuid is extra gevoelig voor UV stralen. Daarom is een goede bescherming extra belangrijk. KWF
Kankerbestrijding adviseert ook bij halfbewolkt weer de onbedekte huid in te smeren met een
antizonnebrandmiddel. Ook in de schaduw kunnen kinderen verbranden.
− Wij smeren de kinderen in met een anti-zonnebrandmiddel met een factor (SPF) van ten minste 20 gebruikt
en het middel beschermt zowel tegen uv-a-straling als tegen uv-b-straling.
− Dit herhalen wij iedere 2 uur en na het verschonen, spelen in de zandbak en in het badje
− Kinderen beneden 1 jaar spelen zoveel mogelijk in de schaduw.
− Tussen 12.00 en 15.00 uur spelen de kinderen zoveel mogelijk in de schaduw of binnen. Dit omdat de uvstraling dan nog krachtiger is.
− Wij letten op de kleding van de kinderen. T-shirts beschermen de schouders beter dan
antizonnebrandmiddel.
− Om meer schaduw plekken te creëren, zetten wij parasols neer.
− Bij warm weer bieden wij kinderen meer drinken aan.
− Laat kinderen buiten de zandbak (schelp), het badje, of naast het gras altijd schoenen dragen. Zowel
vanwege scherpe voorwerpen als vanwege dat kindervoeten snel verbranden..
5. Dieren
Afspraken rond dieren:
− Bij bezoek aan dieren gaan er voldoende pedagogisch medewerkers mee.
− Als de dieren gevoerd worden, let de medewerker op dat dit voorzichtig gebeurt.
− Medewerkers leren de kinderen om op de juiste manier met dieren om te gaan. Ook letten zij op dat de
kinderen niet gekrabd of gebeten worden.
− Na een bezoek aan de dieren worden de handen gewassen. Bij voorkeur voor het vertrek.
6. Badjes
Afspraken rond het gebruik van buitenbadjes:
− Er is altijd minimaal 1 medewerker bij het badje aanwezig.
− Het badje wordt gecontroleerd of het schoon is voordat het met water wordt gevuld (verwijder eventuele
achtergebleven reinigingsmiddelen goed)
− Het bad wordt gevuld met water van drinkwaterkwaliteit
− Het water wordt dagelijks verschoond of eerder bij zichtbare verontreiniging
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− Na gebruik wordt het bad gereinigd en te drogen gehangen.
− Medewerkers letten op dat kinderen niet uitglijden en er geen dieren, bladeren, ed in komen
− Medewerkers letten op dat kinderen geen water uit het badje drinken. Eten en drinken gebeuren buiten
het badje
− In principe dragen kinderen die niet zindelijk zijn een zwemluier.
7. Uitstapjes
Kinderen maken samen met de pedagogisch medewerkers uitstapjes. Soms in de buurt en soms verder weg. In
het laatste geval vragen wij apart toestemming van de ouders. Het aantal pedagogisch medewerkers dat
meegaat is afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de kinderen. In de meeste gevallen betekent dit dat er
meer medewerkers meegaan dan volgens de wet nodig is. Ook doen wij soms een beroep op ouders. Ook
maken wij bij uitstapjes gebruik van een bolderwagen.
Bij uitstapje wordt extra gelet op risico’s die er op het eigen terrein niet zijn b.v. water, meer verkeer.

Jaarlijks: Evaluatie van het protocol
Volgende evaluatie datum: 1-12-2018
Tussentijds: Evaluatie ivm overname van Kinderdagverblijf
Tussentijdse evaluatie datum: 1-5-2018
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