
Buitenmilieu.

1. Wandelen. Als we met de kinderen gaan wandelen wordt er voor gezorgd dat de kinderen niet 
gaan spelen in struikjes. Als er door het bos of hoog (struik)gewas gewandeld wordt, wordt er 
daarna gecontroleerd op teken. Teken worden onmiddellijk verwijderd en de plek wordt daarna 
goed gedesinfecteerd. Kinderen dragen in de zomer zonnehoedjes of petjes voor de zon en hebben 
daarom al minder kans op een teek in hun haren.  Na het spelen in gras buiten de eigen speelplaats 
worden de handen ook gewassen ivm de hygiëne. Op bv. grasveldjes is er namelijk kans aanwezig 
dat honden, katten of andere dieren daar hun behoeften hebben gedaan en kinderen stoppen nog 
vaak hun handen in hun mond. Bij het wandelen wordt de leidster/kind-ratio altijd in acht genomen. 
Hoe er dan met de kinderen gewandeld wordt hangt af van het aantal kinderen. Met 2 kinderen kun je 
hand in hand. Als het er al 3 worden betekent het dat je ook een buggy, bolderkar of evacuatiekoord 
mee moet nemen. En vanaf 3 kinderen wordt er sowieso met de bolderkar of het evacuatiekoord 
gewandeld. Stagiaires worden niet meegeteld in de leidster/kind-ratio, voor het naar buiten gaan 
gelden hiervoor dus ook geen andere regels. 
 
2. Dieren(bezoek). Als er bezoek wordt gebracht aan dieren, dan wordt ervoor gezorgd dat er steeds 
voldoende begeleiding aanwezig is. Er wordt op toegezien dat de kinderen altijd ‘veilig’ zijn dat ze 
niet te dichtbij dieren komen, wanneer dit niet kan, en dat ze niet gebeten of gekrabd worden. Dat als 
ze de dieren voeren of aaien, dit voorzichtig gebeurt. De kinderen wassen na aanraking met dieren 
altijd hun handen. Kinderen die allergieën hebben voor dieren houden we bewust (ook tijdens het 
wandelen) weg van dieren. Bezoek aan de kinderboerderij wordt alleen afgelegd in overleg met de 
ouders.

3. Uitstapjes. Bij uitstapjes wordt er altijd gedacht aan de veiligheid van de kinderen. Als het om 
vervoer gaat wordt daar ook veel aandacht aan besteed. Er worden altijd fiets- en autostoeltjes 
gebruikt. En kinderen worden gewezen op verkeersregels.  De leidster/kind-ratio wordt ten alle tijden 
in acht genomen. 

4. Speelterrein 4.1. Ondergrond, indeling en andere speelregels Voor de kinderen naar buiten komen 
wordt erop gelet dat gladde plekken worden verwijderd door bv. plassen uit te vegen. Als het kan 
wordt er iets aan gedaan. Anders wordt er op gelet dat kinderen hier niet spelen. 
 
Een pedagogosch medewerk(st)er gaat van tevoren naar buiten om al het speelgoed buiten te zetten. 
De medewerk(st)ers zijn actief met de kinderen bezig.  Wanneer kinderen naar het toilet moeten 
zullen stagiaires, indien bevoegd en aanwezig, de kinderen naar binnen begeleiden en helpen. De 
BKR wordt zo goed mogelijk in acht gehouden, ook met buiten spelen. 
 
Op het speelterrein zelf wordt gelet op dat de planten niet voor allergieën zorgen (bv. allergeen stof 
verspreiden), doorns hebben, of wespen of bijen aantrekken, zodat de kinderen zich hier niet aan 
kunnen bezeren of last van hebben.
 
Speelregels:  Kinderen blijven altijd op het terrein. Wanneer ze het terrein verlaten is dit altijd onder 
begeleiding van een pedagogisch medewerk(st)er. Met zand wordt alleen in de zandbak gespeeld. Er 
wordt fietsende kinderen geleerd te letten op andere (spelende kinderen).



4.2. Zandbak. De zandbak is voorzien van een hoes. Die ’s nachts over de zandba ligt zodat hier 
geen honden, katten of andere dieren in kunnen. Kinderen eten en drinken niet in de zandbak, dus 
daar wordt de zandbak niet door vervuild. Is dit toch het geval dan worden uitwerpselen hier uit 
geschept. Als er uitwerpselen worden aangetroffen die er langer dan drie weken hebben gelegen, 
wordt het zand verschoond. Kinderen wassen na spelen in de zandbak altijd hun handen voor er 
gegeten wordt. 
 
4.3. Zwembadje. Bij gebruik van een zwembadje in de zomer wordt er geen eten of drinken 
meegenomen in het zwembadje. Kinderen die nog niet zindelijk zijn dragen een zwemluier (ouders 
worden erop gewezen deze mee te nemen). Het water in het zwembadje wordt dagelijks verschoond. 
Mocht het water tussentijds vervuild raken door bv. vogelpoep dan wordt het vernieuwd.  Badjes 
die niet gebruikt worden, worden droog opgeborgen. Kinderen wordt erop gewezen niet van het 
water te drinken. Er worden dus ook geen bekers meegenomen in het badje. Er wordt altijd goed op 
de kinderen gelet in het zwembadje en afgesproken wie verantwoordelijk is. Bij het zwembadje is 
altijd een pedagogisch medewerk(st)er aanwezig. Er wordt ook maar weinig water in gedaan, zodat 
risico op verdrinking wordt uitgesloten.  Het zwembadje wordt na afloop zo opgeborgen dat er geen 
regenwater in blijft staan. 

5. Buiten spelen (ook in hitte en kou). In principe spelen de kinderen iedere dag buiten. Als het 
extreem warm is, extreem koud of hard regent, wordt de duur van het buitenspelen beperkt. Toch 
wordt er geprobeerd iedere dag even naar buiten te gaan. Dit kan op het speelterrein zijn of in de 
vorm van een  wandeling.  De kinderen dragen in de zomer beschermende zonnehoedjes en  petjes 
als de ouders deze meenemen (zoals wordt gevraagd) en worden goed in gesmeerd. In de winter is 
het de bedoeling dat de kinderen met warme kleding naar buiten gaan. Meegenomen sjalen, wanten 
en mutsen worden opgedaan. Heeft een kind geen van deze dingen mee en is het buiten echt te 
koud zonder deze kleding, dan kan het kind niet naar buiten. In de zomer worden er zoveel mogelijk 
schaduwplekken gecreerd voor de kinderen vooral bij de baby’s wordt hier rekening mee gehouden. 
Kinderen tot 1 jaar worden zoveel mogelijk uit de zon gehouden


