
 

 

 

 

Protocol uitstapjes Kidswijs kinderopvang 

 

In de tijd dat kinderen op Kidswijs zijn zal het voorkomen dat kinderen onder begeleiding 

van de pedagogisch medewerker(s) mee zal gaan voor een uitstapje(s) Om de veiligheid 

van de kinderen te garanderen hanteren we een aantal regels. 

Aan ouders wordt tijdens het kennismakingsgesprek verteld dat we met hun kind(eren), 

met inachtneming van onderstaande afspraken, naar buiten gaan voor uitstapjes. Op het 

toestemmingsformulier geven de ouders toestemming dat de kinderen mee mogen en 

tekenen hier voor. Het gaat met name om wandelen in de wijk, te voet of met de 

kinderwagen naar de speeltuintjes in de buurt, naar de bibliotheek, of naar de winkels.  

Als een groepje gaat wandelen in de wijk dan mogen de pedagogisch medewerkers het 

aantal kinderen meenemen dat volgens de leidster-kind-ratio (aantal kinderen per 

pedagogisch medewerker) is toegestaan. In de kinderwagen zitten de kinderen vast 

(gordels). Eén van de pedagogisch medewerkers neemt een mobiele telefoon mee en 

meldt op de locatie waar de groep naar toe is en hoe laat ze weer terug zijn. Knuffels en 

andere (waardevolle) spullen van de kinderen blijven op de locatie.  

Als we een uitstapje gaan maken met het openbaar vervoer, wordt dat vooraf bekend 

gemaakt. Dit gebeurt middels een bericht in Bitare en nogmaals op de dag zelf 

mondeling. Het gaat dan met name om een uitstapje naar de kinderboerderij. Per 

pedagogisch medewerker gaan maximaal 2 kinderen mee. Van te voren wordt aan de 

kinderen uit gelegd wat we gaan doen en wat de regels zijn. Bij uitstapjes met het 

openbaar vervoer worden de volgende zaken altijd meegenomen en gelden de volgende 

regels: 

- er wordt van te voren aan de kinderen verteld wat we gaan doen en waar we heen  

  gaan,  

- de achterblijvers op de locatie(s) weten welke route er genomen wordt en waar het  

  uitstapje naar toe is, 

- er wordt een lijst met contactgegevens van de betreffende kinderen meegenomen.  

- mobiele telefoon (nummer van de locatie is voorgeprogrammeerd), 

- kinderen houden ten alle tijden de hand vast van de pedagogisch medewerker totdat zij  

  zegt dat het kind los mag, 

- evt. eten, drinken, natte washandjes/doekjes, luiers, kleden (in geval van picknicken),  

  speelgoed, EHBO doosje.  

   

Bij uitstapjes naar bijvoorbeeld de speeltuin, het bos of de kinderboerderij worden de 

volgende zaken altijd meegenomen en gelden de volgende regels: 

- de achterblijvers weten welke route er genomen wordt en waar het uitstapje naar 

   toe is,  

- mobiele telefoon (nummer van de locatie is voorgeprogrammeerd), 

- ipad met Bitcare voor contact gegevens ouders,   

- evt. eten, drinken, natte washandjes/doekjes, luiers, kleden (in geval van picknicken), 

speelgoed, EHBO doosje.   


