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Uitstapjesbeleid 

Inleiding 

In vakanties trekken we er graag op uit met zijn allen. Zowel dagopvang (0-4 jaar) als BSO (4-12 jaar) 

heeft vaak in vakanties of op studiedagen meer ruimte om activiteiten te plannen en weg te gaan. 

Onze medewerkers werken volgens speciaal opgestelde beleiden en protocollen zoals een 

werkinstructie ‘wandelen’ en een protocol ‘calamiteiten en veiligheid’. Deze 

werkinstructies/protocollen beschrijven wat we doen in verscheidene situaties. Er valt hierbij te 

denken aan: een incident tijdens een uitstapje, een kindje kwijt maar bovenal de voorbereidingen op 

en de afspraken voor een geslaagd uitje. Voor ouders is het ook zeker zo prettig te weten waar zij aan 

toe zijn. Voor hen is dan ook dit protocol opgesteld met een beknopte samenvatting van de afspraken 

die gemaakt zijn. 

Vervoer 

het vervoer van en naar school wordt, evenals het vervoer bij uitstapjes, grotendeels door leidsters 

van ‘t Kroontje verzorgd. Diegene die kinderen vervoeren zijn uiteraard in het bezit van een rijbewijs. 

Bij indiensttreding wordt geoefend met het besturen van de personenbusjes evenals de diverse routes. 

Er is een vervoersbeleid opgesteld waarin de afspraken staan die gemaakt zijn m.b.t. vervoer. Voor 

leidsters is er een aangepast vervoersbeleid met afspraken die specifiek voor de BSO van toepassing 

zijn. Hierin staat: hoe we de kinderen vervoeren (dragen van gordels, wel/geen gebruik van 

stoelverhogers), hoe we naar de busjes lopen, wanneer we de kindaantallen tellen en hoe controle 

hierop plaatsvindt.  

Uitstapjes 

uitstapjes voor de BSO die gepland worden in de vakantie worden altijd middels een vakantieplanning 

aan ouders gecommuniceerd. Deze wordt via mail verzonden, maar is ook op de website onder kopje 

‘downloads’ te vinden. Op deze manier weten ouders en kinderen waar zij aan toe zijn. 

Soms wordt een kleine bijdrage gevraagd aan ouders. Dit zal nooit meer dan €3,- zijn. ’t Kroontje 

bekostigd een groot deel van de activiteiten zelf. Voor activiteiten waarvoor we een vergoeding vragen 

zal altijd in de ochtend van het uitstapje om de bijdrage gevraagd worden. Er wordt dan ook 

ondertekend voor deelname. 

Indien de peuters op baby’s op pad gaan met de auto’s/busjes wordt bijna altijd gevraagd om een 

autostoel van thuis. Ook in deze gevallen wordt ondertekend voor goedkeuring.  

Uitstapjes worden altijd uitgevoerd onder het op dat moment geldende leidster-kind ratio. Onze 

groepsleidsters maken duidelijke afspraken met de kinderen. Hierbij kunt u denken aan 

1) Kinderen dragen een polsbandje met telefoonnummer van ’t Kroontje bij de meeste uitstapjes 

2) Leidsters zijn te herkennen aan een bodywarmer/jas/shirt van ’t Kroontje 

3) Er wordt een verzamelpunt afgesproken 

4) Er wordt besproken op welke wijze bepaalde activiteiten kunnen worden uitgevoerd (denk aan 

regels m.b.t. attracties e.d. indien van toepassing). 

Ongevallen 

In geval van calamiteiten zal de groepsleidster altijd het protocol calamiteiten & veiligheid opvolgen. 

De pedagogisch medewerker die hiertoe bevoegd is zal in geval van letsel handelen zoals dit 

aangeleerd is tijdens de training(en). 


