Uitstapjesbeleid Kinderopvang aan de
Liede peutergroep Jip en Janneke

Definitie:
Onder kleine uitstapjes verstaan wij uitstapjes in de directe omgeving van Kinderopvang aan
de Liede, waarbij geen auto’s gebruikt hoeven worden en waarbij relatief weinig risico
bestaat op calamiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: naar de brievenbus of de schaapjes
voeren op het naastgelegen weiland.
Onder grote uitstapjes verstaan wij langer durende uitstapjes buiten de wijk van
Kinderopvang aan de Liede, waarbij er auto’s gebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn:
uitjes waarbij alle peuters uitgenodigd zijn, bijvoorbeeld Pasen of Kerst, naar de speeltuin.
Daarnaast bezoeken wij 1 keer in de zoveel tijd een verzorgtehuis waar wij de bejaarden een
ochtendje in het zonnetje zetten. Verder organiseren wij af en toe een uitje naar aanleiding
van een thema. Bijvoorbeeld bij het Thema ‘Winkeltje’ brengen wij een bezoekje aan de
supermarkt waar wij een rondleiding krijgen.
Bij een klein uitstapje zullen wij altijd wandelen. Op iedere 2 kinderen moet er 1 Pedagogisch
Medewerkster zijn. Er zal altijd een Pedagogisch Medewerker achteraan de rij lopen om de
groep te kunnen overzien.
Kleine uitstapjes hoeven van te voren niet te worden doorgegeven aan de ouders. Wij
zorgen ervoor dat wij op tijd terug zijn op de locatie; voordat de kinderen worden opgehaald.
Aan de hand van het soort uitstapje, bepalen wij wat er wordt meegenomen (zoals EHBO
doos, aanwezigheidslijst, eten/drinken enz.)
Bij een groot uitstapje worden de ouders altijd minimaal 4 dagen van te voren op de hoogte
gesteld, zodat zij schriftelijk kunnen aangeven of hun kind wel of niet mee mag/gaat. Ook
worden de telefoonnummers van de leiding, de bestemming en het soort vervoersmiddel
doorgegeven. Meestal vragen wij de ouders hun kind zelf naar de locatie te brengen en daar
ook weer op te halen.
Echter het kan voorkomen dat wij vetrekken vanaf de peuterspeelzaal en kinderen met
andere ouders laten meerijden. In dit geval wordt er altijd gebruik gemaakt van gordels en
verzoeken wij u vriendelijk een eigen kinderzitje mee te geven. Alle kinderen hebben een
eigen zitplaats en er is een inzittende verzekering afgesloten.
Wij zorgen altijd dat er voldoende toezicht is door volwassenen. Ook hier hanteren wij de
regel 1 volwassene op 2 kinderen.
Tijdens een groot uitstapje is de leiding in het bezit van een mobiele telefoon, een reis-EHBO
doos, een flesje water, handschoenen, presentielijst incl. de noodnummers van de kinderen
en geld voor het uitstapje en calamiteiten. Alle kinderen dragen een oranje of geel
fluorescerend hesje en een naamplaatje met hun naam, de naam van Kinderopvang aan de
Liede, adresgegevens en een mobiel nummer.

