Protocol uitstapjes:
Bij ILO worden regelmatig uitstapjes gemaakt. De ene keer lopend naar de speeltuin of het
hoanenhart om de hoek, de andere keer per bus of auto naar een locatie verder weg. Als we
uitstapjes maken worden ouders hier altijd van op de hoogte gesteld. Op onze website staat de
planning van de activiteiten. Ook staat op onze website uitleg over de uitstapjes met per uitstapje
een beschrijving van de risico’s, regels en benodigdheden. Mocht de planning wegens
omstandigheden veranderen, dan worden ouders hier altijd per Facebook of Whatsapp van op de
hoogte gesteld. Zo weten zij altijd waar hun kind zich bevindt.
De pedagogisch medewerker neemt tijdens uitstapjes altijd het volgende mee:
• Een (opgeladen) mobiele telefoon.
• Telefoonnummer en gegevens van de kinderen (ILO-app op mobiel).
• EHBO-koffer (+ EHBO-app op mobiel).
• Zonnebrandcrème factor 30+ (wanneer nodig).
• Snoetenpoetsers of desinfecterende handgel
• Eten en drinken.
Vervoer per voet:
• We lopen altijd in een nette rij (2 aan 2).
• Iedereen blijft op de stoep lopen.
• Er wordt alleen overgestoken op signaal van de begeleider.
• Niet treuzelen tijdens het oversteken zodat de rij netjes aaneengesloten blijft.
Vervoer per bus of auto:
• Iedere auto/ bus heeft een autoverzekering inclusief schade inzittendeverzekering (een kopie
van de autoverzekering ligt op het kinderdagverblijf).
• 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 goedgekeurde
zitverhoger verplicht.
• Vanaf de leeftijd van 9 jaar mag een kind voorin zitten als het tenminste 1.50 m lang is. Zorg
er voor dat de passagiersairbag is uitgeschakeld.
• Gordel dragen is verplicht. Let er op dat de gordels niet achter de ruggen van de kinderen
langs gaan, maar voorlangs over de borstkas.
• Kinderen blijven zitten (met de gordels vast) tot de begeleider toestemming geeft om de
gordels los te maken en uit te stappen. De begeleider geeft toestemming nadat de bus of
auto gearriveerd is op bestemming en stil staat met de motor uit.
• Kinderen mogen niet schreeuwen of op een andere manier onrust veroorzaken in de bus.
Indien het onrustig is in de bus zet de pedagogisch medewerker de bus aan de kant. Er mag
pas weer gereden worden op het moment dat de rust is teruggekeerd.

Overige regels:
• Voordat kinderen gaan spelen kiezen we samen een vaste verzamelplek uit. Op deze plek
blijft altijd ten minste een pedagogisch medewerker. Zo weten de kinderen waar ze terecht
kunnen als er iets aan de hand is.
• Kinderen leggen hun spullen altijd bij de pedagogisch medewerker.
• Per locatie kunnen de regels verschillen. Alle regels die op de locatie gelden worden voor het
spelen eerst uitgelegd.
• Kinderen houden zich aan de regels die gelden op de betreffende locatie.
• We spreken af dat als er iets is, de kinderen altijd naar één van de pedagogisch medewerkers
toe komen.
• Op grote, minder overzichtelijke locaties krijgen kinderen altijd een telefoonnummer van de
pedagogisch medewerker mee zodat zij een volwassene kunnen vragen om te bellen als ze
bijvoorbeeld de weg kwijt zijn of als er iets aan de hand is.
• Alle kinderen jonger dan acht jaar blijven spelen onder toezicht van de pedagogisch
medewerker. Kinderen boven de acht jaar met een toestemmingsformulier ‘spelen zonder
toezicht’ mogen ook op andere, met de pedagogisch medewerker vooraf afgesproken,
plaatsen spelen.
• Als een kind de groep kwijt raakt of weg loopt stelt de pedagogisch medewerker in overleg
met collega’s 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.
Speciale regels met betrekking tot de zwemactiviteiten:
Alle kinderen blijven tijdens het zwemmen in het zicht van de begeleiders.
Kinderen zonder zwemdiploma:
- Moeten ALTIJD zwembandjes om
- Mogen in het baby- en kinderbad
- Mogen NIET in het grote bad
Kinderen met zwemdiploma A:
- Mogen in het baby- en kinderbad zonder zwembandjes
- Mogen wel in het grote bad, maar dan zijn zwembandjes verplicht (tenzij er 1 op 1
begeleiding is).
Kinderen met zwemdiploma A en B:
- Begeleider beoordeelt of het kind zonder begeleider en zonder zwembadjes in het grote bad
of bubbelbad mag (hangt af van de drukte in het zwembad en de zwemvaardigheid van het
kind).
- Mogen zwemmen zonder bandjes.
- Mogen zwemmen in het grote/diepe bad.
Regels begeleider:
Aan het zwemmen zitten strenge regels verbonden. Dit kan dan ook alleen maar met een kleine club
kinderen en als de verdeling tussen de kinderen zonder zwemdiploma, de kinderen met
zwemdiploma A, en de kinderen met zwemdiploma A en B ‘gunstig’ verdeeld is. De begeleider zit
ALTIJD op een punt waar hij/zij alles kan overzien.

