
        
 

Protocollen Kinderdagverblijf Villa West                              Gemaakt: Mayra Meester 

Versie: 20-9-2012 
Herzien op: 00000     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
KDV Villa West Westzijde 254 1506 GH Zaandam 075-616 14 41/ info@villawest.nl www.villawest.nl 
 Kvk: 50644009 ABN AMRO 56.70.65.995 1 

Protocol Uitjes 
 
De Leidsters van KDV Villa West houden zich aan de  
volgende regels en afspraken:  
 
Uitstapjes per voet in directe omgeving (bijvoorbeeld wandelen):  

 We zorgen voor een veilige situatie.  

 We gaan alleen, wanneer de groepsgrootte dit toelaat (vb. 9 kinderen: 7  in 
bolderwagen, geduwd door 1 medewerker, en 2 aan de hand andere leidster). 

 Ten minste twee leidsters gaan mee.  We laten aan de andere groepen weten waar 
we naartoe gaan en hoe laat we ongeveer terug zijn.  

 We nemen de daglijst met telefoonnummers mee.  

 We nemen de mobiele telefoon mee.  

 We gaan alleen, wanneer de groepsgrootte dit toelaat (vb. 9 kinderen: 7  in 
bolderwagen, geduwd door 1 medewerker, en 2 aan de hand andere leidster). 

 De kinderen zitten in de bolderwagen, of lopen mee aan de hand van leidster.  

 We houden rekening met het weer, tijdens zomer zijn de kinderen ingesmeerd met 
zonnebrandcrème factor 50. Bij erge regenval, onweer of extreme warmte gaan we 
niet weg.  

 Het spreekt voor zich, dat we altijd opletten in het verkeer en ervoor zorgen dat we 
de kinderen niet uit het oog verliezen.  

 Kinderen moeten beschermende kleding aan met wandelingen in het bos ivm teken, 
na wandeling controleren naar teken. 

 
Uitstapjes met auto of openbaar vervoer:  

 We zorgen voor een veilige situatie.  

 We kijken de toestemmingsformulieren na voordat we een uitje plannen.  

 We gaan alleen, wanneer de groepsgrootte dit toelaat. Dat betekent dat per leidster, 
ouder en stagiair(e) die meegaan er twee kinderen mee kunnen (een per hand).  

 Ten minste twee leidsters gaan mee (Stagiaires en ouders kunnen ook meehelpen, 
maar zijn geen leidster).  

 We laten van te voren aan de ouders en andere groepen weten waar we naartoe 
gaan en hoe laat we ongeveer terug zijn.  

 We nemen de daglijst met telefoonnummers mee. We nemen de mobiele telefoon 
mee.  
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 Wanneer de kinderen per auto worden vervoerd, zitten zij op een daarvoor  
bedoelde  (kinder-) autostoel. Kinderen die te groot zijn voor een autostoel maar 
kleiner dan 1.35 meter, zitten op een zittingverhogen. 

 Gebruik de gordel niet als heupgordel.   

 We houden rekening met het weer, tijdens zomer zijn de kinderen ingesmeerd met 
zonnebrandcrème factor 50. Bij erge regenval, onweer of extreme warmte gaan we 
niet weg.  

 De kinderen krijgen button/ armband op met naam, kinderdagverblijf en 
telefoonnummer van KDV Villa West.  

 Het spreekt voor zich, dat we altijd opletten in het verkeer en ervoor zorgen dat we 
de kinderen niet uit het oog verliezen. 


