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1.1 Inleiding
Binnen onze kinderdagverblijven hechten wij veel waarde aan de mogelijk voor kinderen om
buiten te kunnen spelen en verblijven. Hiervoor hebben wij op onze vestigingen de mogelijk op
eigen omheinde buitenspeelplaatsen en maken wij uitstapjes.
Voor het buitenspelen hebben wij dus ook regels met betrekking tot veiligheid in het algemeen
en richting de kinderen. Veiligheid en buiten spelen zijn tevens controle aspecten welke worden
gecontroleerd door de GG&GD.
De kinderen zijn bij ons W.A. verzekerd, welke ook geld tijdens het buitenspelen, wandelen en
maken van uitstapjes.

1.2 Buitenspeelplaatsen
Buitenspeelplein Schoolstraat
Het buitenspeelterrein van de Schoolstraat 38 is gelegen aan de achterzijde van het
kinderdagverblijf en is bereikbaar zonder over te hoeven steken.
De kinderen lopen vanaf het gebouw, aan een evacuatiekoord met voor- en achteraan een
pedagogisch medewerker, over de stoep naar de buitenspeelplaats. De buitenspeelplaats is
conform de wettelijke normering omheind en er staat spelmateriaal op.
Fietsjes e.d. worden door de pedagogisch medewerkers meegenomen.
Op de buitenspeelplaats zijn minimaal 2 pedagogisch medewerkers aanwezig.
De buitenspeelplaats heeft een oppervlakte van 146 m². De wettelijke eis is 3m² per kind, en is
dus ruimschoots voldoende voor de 48 kinderen welke dagelijks op deze locatie opgevangen
worden. Hierdoor kunnen de kinderen allemaal tegelijkertijd gebruik maken van de
buitenspeelplaats.
Buitenspeelplein Meidoornlaan
De buitenspeelplaats van de Meidoornlaan 28 en 30 is aangrenzende gesitueerd aan de kopse
kant van het gebouw.
Deze buitenspeelplaats is 95 m². Dit betekent dat de kinderen er niet allemaal tegelijkertijd
gebruik van kunnen maken. Wij werken daarom met een rooster welke groepen ‘s ochtends en
welke groepen ‘s middags gebruik maken van de buitenspeelplaats. Iedere groep kan dus zowel in
de ochtend als in de middag gebruik maken van de buitenspeelplaats. Groepen die vanwege het
rooster niet op de buitenspeelplaats kunnen, gaan op dat moment wandelen. Nu wandelen de
babygroepen overigens vaker dan dat zij op de buitenspeelplaats zijn.
Veiligheid algemeen
Onze buitenspeelpleinen zijn omringd met een goedgekeurd hekwerk. Hierbij is rekening
gehouden met de afstand tussen de spijlen. Deze mogen maximaal 10 cm uit elkaar staan, zodat
een kinderhoofd er niet tussen past en de kinderen vast kunnen komen te zitten of ongemerkt
van de speelplaats af kunnen gaan. Verder zijn de hekken goed afsluitbaar en kunnen de kinderen
zich er niet aan bezeren. De hoogte van de hekwerken zijn minimaal 100 cm.
Bij situaties waarin kinderen kunnen klimmen liggen er rubber tegels onder de speeltoestellen.
Er wordt gezorgd voor schaduwplekken voor de kinderen, zodat de kinderen niet teveel
blootgesteld worden aan direct zonlicht.
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Het speelterrein en de speeltoestellen worden gecontroleerd door wettelijke instanties.

1.3 Speelgoed
De vaste speeltoestellen op onze buitenspeelplaatsen hebben een veiligheidskeurmerk en voldoen
aan de veiligheidseisen. Ze voorzien in de mogelijkheden om te kunnen klimmen klauteren, kruipen
en glijden. Onder de vaste speeltoestellen liggen rubberen tegels.
Daarnaast nemen de pedagogisch medewerkers elke keer los spelmateriaal mee naar buiten.
Het losse spelmateriaal bestaat uit:
3 wielig spelmateriaal (driewielertjes)
4 wielig spelmateriaal (karretjes)
Fietsjes met hulpwieltjes
Ballen
Speelgoed beesten kunststof groot
Hoepels
Stoepkrijt (gifvrij)
Div goedgekeurd speelgoed (klein en groot)

1.4 Buiten wandelen
Peuters
Voor het wandelen gelden een aantal regels binnen Tinker Bell. Zo moeten pedagogisch
medewerkers altijd met zijn tweeën zijn als er gewandeld wordt met de peuters. De peuters
wandelen met behulp van het evacuatietouw (touw met lussen die we gebruiken bij ontruiming). Er
loopt dan altijd een pedagogisch medewerker aan het begin van het touw en een pedagogisch
medewerker aan het uiteinde van het touw.
Tijdens het buiten wandelen mogen er met twee pedagogisch medewerkers dertien peuters mee.

Baby’s
Bij het wandelen met de baby’s is het zo dat er één pedagogisch medewerker met een wagen kan
gaan wandelen, mits het in de wijk is. Voor grotere afstanden moeten er ook bij de baby’s twee
pedagogisch medewerkers mee.
Voor de baby’s die nog niet zelfstandig kunnen zitten geldt dat zij alleen in een wandelwagen
vervoerd mogen worden. Baby’s die al wel zelfstandig kunnen zitten, mogen in de bolderkar in een
veiligheidsriem of in een wandelwagen mee. De baby’s die kunnen lopen, mogen eventueel lopend
aan een hand mee van de pedagogisch medewerker. Dit houdt in dat één pedagogisch medewerker
twee lopende baby’s mee kan nemen.
Daarnaast dient een pedagogisch medewerker een bolderkar of wandelwagen met twee handen te
kunnen besturen waardoor deze medewerker geen lopende kinderen erbij kan nemen.
De pedagogisch medewerkers geven aan de kinderen het goede voorbeeld bij uitstapjes buiten de
deur en het wandelen. Zij houden zich aan de verkeersregels.
Bij de intake wordt er aan de ouders om toestemming gevraagd om te gaan wandelen. Dit wordt
aangegeven op het bijzonderhedenformulier en niet iedere keer apart gevraagd. Behalve bij
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wandelingen die verder gaan dan onze wandelcirkel in de wijk. Dit wordt wel iedere keer separaat
gevraagd.
Overleg oudercommissie
Onderstaande buitenwandel plattegrond hebben wij in overleg met onze oudercommissie bepaald.

Plattegrond buitenwandelen:
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1.5 Uitstapjes met de STINT
Stint uitstapjes
Naast de buitenspeelplaatsen en het buitenwandelen hebben wij bij Tinker Bell ook een Stint
(electrische bolderkar) waarmee wij met de peuters in de leeftijd vanaf 21 maanden uitstapjes
naar buiten maken. De baby’s tot 21 maanden nemen hier niet aan deel.
De Stint valt onder de categorie “bijzondere bromfiets” en is gebouwd en goedgekeurd voor
gebruik op fietspaden. Hij kan maximaal 12 peuters en 1 pedagogisch medewerker vervoeren en
er is een op de Stint toegespitste Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor afgesloten. De
pedagogisch medewerkers die de Stint besturen hebben een rijvaardigheids cursus ontvangen.
Alle kinderen zitten op een bankje, hebben een heupgordel en hebben hun voeten op de grond. De
kinderen zitten droog maar de juffen…. die worden nat als het regent.
De uitstapjes kunnen zijn naar o.a. de kinderboerderij, de bibliotheek, het westerpark, de
ballenbak maar kan ook bestaan uit een ritje door het centrum.
Tijdens de Stint uitstapjes gaan er 2 pedagogisch medewerkers mee. Één bestuurd de Stint en
de ander fiets met de Stint mee.

Toestemming oudercommissie
Het protocol buitenspelen en het vervoer met de Stint is aan de oudercommissie voorgelegd en
door hun goedgekeurd.

Toestemmings formulier
Voor de Stint uitstapjes, dienen de ouders eenmalig schriftelijk toestemming te verlenen.
Het toestemmingsformulier is hieronder als voorbeeld bijgevoegd.
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Toestemmingsformulier Stint Uitstapjes Tinker Bell
Kinderdagverblijven b.v.

Naam kind
Geboortedatum
Groep
Evt. Opmerkingen ouders of
bijzonderheden m.b.t. het
kind.

Hierbij verklaart de ouder van bovengenoemd kind op de hoogte te zijn van de regels en
richtlijnen van Tinker Bell Kinderdagverblijven b.v. zoals omschreven in het protocol
‘buitenspelen’ en geeft toestemming om zijn/haar kind(eren) deel te laten nemen aan de
activiteiten en uitstapjes naar buiten en het daarbij behorende vervoer per Stint.
Datum:

Handtekening ouder 1:
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