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Het waarborgen van de veiligheid van de peuter staat voorop.
Van tevoren maken de leidsters afspraken met elkaar, hoelaat, hoe en wanneer zij
vertrekken.
Voor een uitstapje geldt dezelfde BKR (beroepskracht-kind ratio), als wanneer je op de groep
werkt. Dit houdt in dat er per 8 peuters 1 leidster moet zijn.
Bij uitstapjes zullen er altijd ouders worden gevraagd om mee te gaan. Hierdoor is er extra
toezicht en wordt de veiligheid extra goed gewaarborgd.
Als de peuters onderweg zijn wordt er altijd een looplint (de ‘evacuatieslang’) gebruikt. Alle
peuters hebben een ring vast en vooraan loopt een leidster en achteraan ook.
Is er een grote groep, dan zijn er altijd twee looplinten. Er loopt dan een leidster vooraan, in
het midden en achteraan.
Er wordt voordat het pand verlaten wordt altijd geteld hoeveel peuters er zijn. Onderweg
wordt het tellen meerdere keren herhaalt. Hierdoor houd je duidelijk in beeld of alle peuters
nog aanwezig zijn. Van tevoren wordt bepaald op welke momenten dit gebeurd, hierbij
wordt rekening gehouden wat de route is van het uitstapje.
Tijdens het uitstapje, wordt de ‘Dribbel-telefoon’ meegenomen en de lijst met kinderen en
de telefoonnummer van ouders. Hierdoor kan indien nodig een ouder op de hoogte worden
gebracht. Tegelijkertijd zijn wij ook bereikbaar voor ouders.
Ook wordt er altijd een basis EHBO-doos meegenomen met hierin o.a. pleisters,
desinfecteermiddel, verband, een pincet en anti-steekmiddel.
Bij warm weer wordt gezorgd voor extra drinken en zonnebrandcrème.
Op momenten dat er gestopt wordt en een activiteit plaatsvindt wordt alle peuters duidelijk
gemaakt wat de afbakening is van het gebied waarin zij mogen spelen.
Als wij aankomen bij een speeltuin, wordt eerst een rondje gelopen om gebreken bij
toestellen te checken.
Wanneer een speeltoestel niet geschikt is voor de peuters, maken we duidelijke afspraken
met hen dat zij hier niet op spelen.
Wanneer kinderen vrij mogen spelen, verdelen de leidsters (en ouders) zich over het
speelterrein, zodat alle uitgangen hierdoor beveiligd zijn. Tegelijkertijd is er hierdoor
overzicht en kan, wanneer nodig, worden ingegrepen.

