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In de buitenlucht zijn is gezond! Daarnaast wordt het bewegen in de buitenlucht vaak anders ervaren dan 
binnen en voldoende beweging is goed voor de ontwikkeling van een kind.  
Op de BSO is het streven dat er iedere dag een buitenactiviteit wordt aangeboden. Een kind kan zelf kiezen 
voor een van de binnenactiviteiten of de buitenactiviteit op het speelplein. Ook kan het kind er op het 
speelplein voor kiezen om niet met de buitenactiviteit mee te doen, maar vrij te spelen. De kinderen worden 
wel gestimuleerd om met de groepsactiviteiten mee te doen of om samen met andere kinderen een spel te 
initiëren. 
Bij buitenactiviteiten spelen vaak andere risico’s op ongevallen of incidenten een rol dan met binnenspelen 
het geval is. Om deze reden zijn in dit protocol maatregelen op het gebied van veiligheid en hygiëne 
opgesteld. Zo is het voor een ieder duidelijk hoe er op een veilige en gezonde manier buitenactiviteiten 
worden aangeboden aan de kinderen op de BSO om er met elkaar een gezellige tijd van te maken.  
 

Als er met een groep kinderen buiten wordt gespeeld is daar toezicht van een of meerdere medewerkers. Er 
wordt regelmatig gebruik gemaakt van ons ‘eigen’ speelplaats, namelijk het schoolplein van basisschool de 
Tamboerijn. Voor de veiligheid van de kinderen wordt het hek van de speelplaats gesloten.  
Als een kind ouder wordt kan het zijn dat hij de behoefte krijgt aan meer zelfstandigheid. Hier kan een ouder 
toestemming voor geven door middel van het ‘vrijhedenformulier’, bij deze toegevoegd als bijlage. Als 
kinderen toestemming hebben om zelfstandig buiten te spelen, gaat de pedagogisch medewerker regelmatig 
(ongeveer om het half uur) bij het kind kijken.  
Op de BSO kunnen er ook bepaalde afspraken (regels) gemaakt worden met de kinderen, maar de 
pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor het naleven van het protocol en de afspraken. 

Met het buitenspelen wordt een zo veilig mogelijke speelplek gecreëerd met voldoende uitdaging. Voor de 
veiligheid van de kinderen zijn de volgende maatregelen genomen: 

- De looproute van de Schatkamer naar speelplein is achter de kerk langs (de doorgaande weg vermijden). 
Deze route is bekend bij de kinderen en wordt ook gebruikt door de kinderen die zelfstandig buiten 
spelen. 

- Er is altijd direct toezicht als de kinderen buiten spelen, uitgezonderd de kinderen die van de ouders 
toestemming hebben om zelfstandig buiten te spelen. (zie bijlage 1: toestemmingsformulier BSO) 

- Er wordt alleen buiten gespeeld bij voldoende daglicht of goede verlichting. 

- De kinderen lopen buiten met schoeisel aan.  

- Koortjes van kleding en jassen worden weggewerkt of, indien noodzakelijk, verwijderd. 

- Bij de aankomst op het speelplein controleren de medewerkers of de afvalbakken goed afgesloten zijn. 

- Afspraak met de kinderen: tijdens het buitenspel blijf je op het speelplein (tenzij ouders hebben 
getekend voor zelfstandig buitenspelen). Als er bijvoorbeeld een bal aan de andere kant van het hek 
gehaald moet worden, wordt dit overlegd met de pedagogisch medewerker. 

- Afspraak met de kinderen: met fietsjes en ander los spelmateriaal uit de buurt blijven van 
speeltoestellen, fietsenrek en schommels.  

- Afspraak met de kinderen: Bij vochtig weer voorzichtig op het speeltoestel, onderdelen kunnen glad zijn. 
De medewerkers attenderen de kinderen op de afspraken. 

Met het buitenspelen houden wij rekening met de weersomstandigheden. Als het koud is spelen we niet te 
lang buiten. Indien nodig vragen wij aan ouders om warme kleding mee te nemen, zoals een dikke jas, 
wanten, muts en sjaal.  
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Bij warm weer wordt er extra drinken aangeboden en houden de pedagogisch medewerkers in de gaten of 
ieder kind voldoende vocht heeft binnengekregen, zeker bij kinderen die veel zweten. Als het heel warm 
weer is wordt er gezorgd voor voldoende verkoeling en beperken de pedagogisch medewerkers de duur van 
het buitenspelen. 
 
Spelen in het zonnetje is fijn en in zekere mate ook gezond. Echter dienen kinderen beschermd te worden 
tegen de schadelijke gevolgen van het zonlicht. Daarom worden in de zomermaanden bij zonnig weer de 
volgende maatregelen genomen: 

- Alle kinderen worden voor het naar buiten gaan ingesmeerd met zonnebrand, factor 30.  Als kinderen 
voor langere tijd buiten zijn, worden ze na twee uur opnieuw ingesmeerd met zonnebrand. 

- Op de kinderopvang is standaard zonnebrand aanwezig. Indien een ouder graag wil dat zijn kind met 
andere zonnebrand wordt ingesmeerd dan standaard aanwezig is, dient deze zelf meegenomen te 
worden.  

Vanwege de hygiëne of gezondheid van de kinderen gelden met het buitenspelen de volgende maatregelen: 

- Als er buiten wordt gegeten of gedronken, dan worden er geen zoete dranken of etenswaren genuttigd. 
Dit om te voorkomen dat er insecten op af komen. 

- Na het spelen met zand wassen de kinderen hun handen. In de zandbak wordt er geen eten of drinken 
genuttigd. 

- De zandbak wordt afgedekt met een net of een deksel wanneer deze niet in gebruik is. Indien er 
onverhoopt toch uitwerpselen van honden of katten in het zand worden aangetroffen worden deze 
direct verwijderd.  

- Op Shezaf zijn er geen dieren aanwezig.  

- In de tuin staan geen giftige planten en er worden geen schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
 

Met de kinderen van de BSO ondernemen we graag uitstapjes, met name op vakantiedagen is daar 
gelegenheid voor. 
De uitstapjes die ondernomen worden hangen af van diverse factoren, bijvoorbeeld het weer en de 
groepsgrootte. Ook worden uitstapjes aangepast aan de leeftijd van de kinderen en kan het zijn dat er aan 
de oudere kinderen een ander uitstapje wordt aangeboden dan aan de jonge kinderen. 

Voor de veiligheid dragen de kinderen tijdens een uitstapje een veiligheidshesje’. Dit hesje zorgt voor extra 
zichtbaarheid en herkenbaarheid in het verkeer en op de plaats van bestemming. De medewerkers dragen 
voor de herkenbaarheid een ‘Shezafjas’ of veiligheidshesje met Shezaflogo. 
 
Met de uitstapjes zijn de volgende maatregelen genomen die te maken hebben met de veiligheid en 
gezondheid van de kinderen: 

- De medewerker geeft het goede voorbeeld wat betreft verkeersregels en veiligheid. 

- Als er gebruik wordt gemaakt van een vervoersmiddel (auto of fiets) dan wordt er een passend zitje 
gebruikt. Ook worden andere veiligheidsaspecten in de gaten gehouden, zoals het veilig in- en 
uitstappen (auto) of op- en afstappen (fiets). Ook worden er passende veiligheidsgordels gebruikt. 

- Wanneer er een bezoek aan dieren wordt gebracht, is de medewerker er alert op dat een kind goed met 
de dieren omgaat. Het eventueel voeren van dieren gebeurt voorzichtig en onder direct toezicht van de 
pedagogisch medewerker. Na contact met de dieren wassen het kind en de medewerker de handen.  

- Wanneer kinderen in het bos hebben gespeeld worden ze gecontroleerd op teken. Tekenbeten kunnen 
worden voorkomen door het dragen van een lange broek, pet en dichte schoenen.  
Indien een kind een tekenbeet heeft wordt deze door middel van de speciale tekenpen verwijderd. 
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Als de BSO-medewerkers hun dienst starten bespreken zij de vervoersplanning van die dag. Afhankelijk van 
het aantal kinderen dat opgehaald moet worden, welke scholen er gelopen moeten worden, hoeveel 
kinderen er met de taxi komen en welke medewerkers er zijn wordt er een passende planning en 
taakverdeling gemaakt. Zo is voor iedereen de taak duidelijk. Ook wordt er zo naar gestreefd de wacht- en/of 
reistijd voor de kinderen zo kort mogelijk te houden. 
Ook het ophalen en opvangen van kinderen die naar de Schatkaart gaan wordt vanuit de Schatkamer 
gecoördineerd. De kinderen van de Schatkaart worden zodra het mogelijk is met de Stint naar de Schatkaart 
vervoerd. 

Kinderen van scholen in het ophaalgebied worden door de pedagogisch medewerker lopend van school 
gehaald. De volgende scholen liggen in het ophaalgebied: 

- De Tamboerijn 

- De Groen van Prinstererschool 

- De Samen op Weg (SOW) 

- De Rehoboth 
 
Als de kinderen van school worden gehaald dragen de pedagogisch medewerkers veiligheidshesjes en/of 
witte ‘Shezafjassen’. Deze hesjes en jassen zorgen voor herkenbaarheid. In principe wordt het ophalen van 
kinderen van school gedaan door de BSO-medewerkers zelf. Soms komen de medewerkers die op de 
betreffende dag staan net een hand tekort, dan worden ze bijgestaan door andere medewerkers van Shezaf 
die op dat moment ook het veiligheidshesje of de Shezafjas dragen. 
 
Met het lopen van de basisschool naar de BSO zorgt de medewerker er voor dat de kinderen netjes op de 
stoep lopen. De jongere BSO-kinderen lopen hand in hand. De kinderen waarvan de medewerker weet dat zij 
weg kunnen lopen geeft de medewerker een hand. Samen met het goed volgen van de verkeersregels 
draagt dit bij aan de veiligheid. 
 
In principe wordt er geen gebruik gemaakt van de fiets om kinderen van school te halen. Uitgezonderd de 
kinderen die van de ouders zelfstandig van school naar de BSO mogen fietsen.  

Voor kinderen die op scholen zitten die buiten het ophaalgebied vallen wordt er gebruik gemaakt van 
taxivervoer door een erkend taxibedrijf. Dit staat verder beschreven in bijlage 2 ‘Reglement Taxivervoer 
BSO’. 

Shezaf is in het bezit van een Stint om kinderen te vervoeren. De Stint is een elektrische bakfiets en valt 
wettelijk gezien onder de categorie voertuigen 'aangewezen bromfiets'. 
Om de veiligheid te waarborgen worden de volgende regels en uitgangspunten in acht genomen: 

- De Stint wordt iedere nacht opgeladen, zo heeft hij altijd voldoende stroom om een dag te gebruiken en 
komt hij niet stil te staan. 

- De pedagogisch medewerker die de Stint bestuurt heeft een veiligheidshesje of een witte ‘Shezafjas’  
aan. 

- De kinderen dienen altijd de gordel vast te hebben als de Stint gaat rijden. 

- De Stint gaat maximaal 17 kilometer per uur. De bestuurder houdt een gepaste snelheid aan rekening 
houdend met o.a. de verkeersdrukte, de verkeerssituatie en de weersomstandigheden. 
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- De Stint maakt gebruik van het fietspad indien deze aanwezig is. De bestuurder houdt zo veel mogelijk 
rechts (niet met z’n tweeën naast elkaar rijden). 

- De bestuurder houdt zich aan de verkeersregels. 

- De verlichting van de Stint is altijd aan. 

- De BSO-medewerkers hebben bij de oplevering een cursus gehad. Nieuwe medewerkers krijgen eerst 
instructie en oefenen met het rijden met een lege Sint, voordat zij de Stint besturen met kinderen er in. 

- Er is een handleiding met instructies over het gebruik van de Stint aanwezig op de BSO 
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Geachte ouder, 
 
Als Shezaf kinderdagverblijven streven wij er naar om uw kind een veilige en uitdagende omgeving te bieden.  

Naarmate een kind ouder en zelfstandiger wordt kan een kind de behoefte krijgen aan meer vrijheden. Vaak 
ontstaat de behoefte zijn/haar speelterrein uit te breiden en de zelfstandigheid te vergroten. Om hier aan 
tegemoet te komen bieden wij u als ouder de mogelijkheid om uw kind zelfstandig en met beperkt toezicht 
van de pedagogisch medewerker te laten buiten spelen op het speelterrein van basisschool De Tamboerijn. 
Als de kinderen toestemming hebben om naar het speelplein te gaan, mogen ze alleen gaan als ze met twee 
of meer kinderen zijn, ook mogen de kinderen niet alleen terugkomen.   
 
In sommige gevallen kan het voorkomen dat u als ouder graag wilt dat uw kind zelfstandig en zonder 
begeleiding: 
* naar de BSO-locatie mag gaan 
* de BSO-locatie mag verlaten 
 
Indien u uw kind bepaalde vrijheden wilt geven kunt u dit doen door het invullen van het 
toestemmingsformulier en deze ondertekend aan een pedagogisch medewerker van de BSO te 
overhandigen. 
Mocht u van gedachte veranderen of als blijkt dat uw kind de vrijheid (nog)niet aan kan, kunt u dit 
toestemmingformulier intrekken door opnieuw dit originele formulier te ondertekenen.  

Wij maken regelmatig uitstapjes met de kinderen, met name in de schoolvakanties.  
Er zijn een aantal uitstapjes waar wij specifiek uw toestemming voor vragen. Deze toestemming kunt u geven 
het bijbehorende toestemmingsformulier. Alle uitstapjes vinden uitsluitend plaats onder direct toezicht van 
pedagogisch medewerkers.  
 
Specifieke voorwaarden 
Er zijn echter een aantal situaties waar een specifieke voorwaarde voor geldt. Dit zijn: 
1. Strand Zegerplas: Indien uw kind nog niet in bezit is van zwemdiploma dient u zelf te                                     

zorgen voor een drijfmiddel bv zwemvleugels. 
2. Zwembad De Hoorn: Alleen als uw kind in bezit is van minimaal zwemdiploma A. 
3. Activiteiten op het water bv roeien: Hierbij dragen wij er zorg voor dat alle kinderen een zwemvest aan 

hebben. 
4. Vervoer met auto: Indien nodig zorgt de ouder zelf voor een passende stoelverhoger. 
5. Zelf fietsen: Dit is mogelijk voor kinderen vanaf 7 jaar. Is uw kind jonger en wilt u graag dat uw kind zelf 

meefietst naar een uitstapje, dan dient u dit te overleggen met de pedagogisch medewerker.  
Uiteraard dient de ouder zelf een passende fiets mee te nemen voor het kind. 

 
 

Graag vragen wij uw toestemming voor het intern en/of extern gebruiken van beeldmateriaal waar uw kind 
herkenbaar op staat. Onder beeldmateriaal voor intern gebruik wordt onder andere verstaan: de app/ 
website van Konnect (alleen de ouders van het kind kunnen de foto’s en het schriftje bekijken) het gebruik 
van beeldmateriaal tijdens vergaderingen en/ of ouderavonden. Onder beeldmateriaal voor extern gebruik 
wordt verstaan: foto’s voor reclamedoeleinden en ander PR gericht materiaal.  
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 De ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) van  
 
Naam kind: __________________________________  Geboortedatum kind: ____ - ____ - ________ 
geven hierbij toestemming voor het volgende : 

Zelfstandigheid  

Datum 
toestemming 

Naam & 
handtekening ouder 

Datum evt 
intrekking 

Ik geef toestemming aan Shezaf om mijn kind zelfstandig te 
laten buiten spelen op het speelterrein van basisschool De 
Tamboerijn. Mijn kind loopt zelfstandig van BSO De 
Schatkamer via de voor hem/haar bekende weg naar het 
speelterrein.  
*Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor het kind samen gedragen 
door de ouders, de pedagogisch medewerkers en het kind zelf.  

   

Ik geef toestemming aan Shezaf om mijn kind zelfstandig 
naar de BSO-locatie te laten gaan. 
*Hiermee ontslaat u Shezaf van haar verantwoordelijkheid tot het moment 

dat uw kind de BSO-locatie heeft bereikt. 

   

Ik geef toestemming aan Shezaf om mijn kind zelfstandig de 
BSO-locatie te laten verlaten. 
*Hiermee ontslaat u Shezaf van haar verantwoordelijkheid vanaf het 
moment dat uw kind de BSO-locatie zelfstandig verlaat. 

   

 
Uitstapjes: 

Ik geef toestemming aan Shezaf om met mijn kind naar het 
strand aan de Zegerplas te gaan.  
* zie voorwaarde 1 

   

Ik geeft toestemming aan Shezaf om met mijn kind naar 
zwembad De Hoorn te gaan. 
* zie voorwaarde 2 

   

Ik geef toestemming aan Shezaf om mijn kind deel te laten 
nemen aan activiteiten op het water. 
* zie voorwaarde 3 

   

Ik geef Shezaf toestemming aan Shezaf om mijn kind deel te 
laten nemen aan activiteiten op het (natuur)ijs. 

   

 
Vervoer tijdens uitstapjes: 

Ik geef toestemming aan Shezaf om mijn kind mee te nemen 
in de auto van het personeel van Shezaf.  
* zie voorwaarde 4 

   

Ik geef toestemming aan Shezaf om mijn kind te laten 
vervoeren door een taxibedrijf. Vanzelfsprekend in het bijzijn 
van een medewerker van Shezaf. 

   

Ik geef toestemming aan Shezaf om mijn kind zelf te laten 
fietsen. Vanzelfsprekend in het bijzijn van een medewerker 
van Shezaf.  
* zie voorwaarde 5 

   

Ik geef toestemming aan Shezaf om samen met mijn kind te 
reizen met het openbaar vervoer. Vanzelfsprekend in het 
bijzijn van een medewerker van Shezaf. 

   

 
Beeldmateriaal (intern/extern) 

Ik geef toestemming voor het intern gebruiken van 
beeldmateriaal waar mijn kind op staat. 

   

Ik geef toestemming voor het extern gebruiken van 
beeldmateriaal waar mijn kind op staat. 
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1.1 Shezaf kinderopvang  (hierna tevens genoemd Shezaf) biedt de mogelijkheid om kinderen die 

gebruik maken van de buitenschoolse opvang (BSO), van de basisschool naar de BSO locatie te doen 

vervoeren. 

1.2 Shezaf kinderopvang maakt bij het vervoer gebruik van erkende taxibedrijven. De taxibedrijven 

voldoen aan alle wettelijke eisen voor het vervoer van personen. Daarnaast heeft Shezaf met de 

taxibedrijven bijzondere afspraken gemaakt die de nakoming van de in dit reglement vastgestelde 

regels waarborgen. 

1.3 Het vervoer vindt plaats onder toepassing van de algemene voorwaarden van het taxivervoer, zoals 

deze per maart 2003 zijn vastgesteld door de Consumentenbond en de vereniging KNV Taxi. Deze 

voorwaarden maken deel uit van dit reglement, een en ander voor zover er in dit reglement niet 

wordt voorzien in een afwijkende regeling. In dat geval prevaleert het reglement. 

2.1 De ouder/ verzorger is verplicht eventuele voor het vervoer van belang zijnde specifieke informatie 

van het kind per direct aan Shezaf kinderdagverblijven te verstrekken. Shezaf zal 

dienovereenkomstig het taxibedrijf informeren. 

2.2 Het taxivervoer zal plaatsvinden op de dag/dagen die de ouder/verzorger bij aanvang van de 

overeenkomst aan Shezaf hebben doorgegeven. 

2.3 Bij een structurele wijziging van de dagen waarop het vervoer plaatsvindt, zorgt Shezaf er voor dat 

het taxibedrijf en de BSO locatie tijdig over deze structurele wijziging worden geïnformeerd. 

2.4 De ouder/verzorger zal de leiding van de basisschool tijdig informeren over de dagen waarop hun 

kind per taxi naar de BSO locatie zal worden vervoerd, inclusief structurele wijzigingen in het 

vervoersschema, dan wel incidentele verhinderingen. 

3.1 Een incidentele verhindering van het kind, op de opvang dag, dient de ouder/verzorger zo spoedig 

mogelijk door te geven, doch uiterlijk: Dezelfde dag telefonisch voor 10.00u aan het kantoor van 

Shezaf T 0172-234254. 

4.1 Totdat het kind daadwerkelijk in de taxi is ingestapt, rust de verantwoordelijkheid voor het kind bij 

de ouder/verzorger dan wel bij de basisschool namens de ouder/ verzorger. 

4.2 De taxichauffeur dient zich bij het ophalen van het kind bij de basisschool te houden aan de 

aanwijzingen van het daarvoor aangewezen schoolpersoneel. De taxichauffeur vertrekt niet alvorens 

alle kinderen in de taxi hebben plaatsgenomen en de autogordels hebben vastgemaakt en dit door 

de chauffeur is gecontroleerd. 

4.3 In de taxi worden niet meer kinderen vervoerd dan wettelijk is toegestaan. 

4.4 De taxichauffeur zal, gelijktijdig geen andere personen vervoeren dan degenen die door Shezaf en 

andere kinderopvanglocaties schriftelijk zijn aangemeld en genoteerd staan op de taxilijst van de 

taxichauffeur. 

4.5 Het taxivervoer zal zoveel mogelijk met dezelfde taxichauffeur plaatsvinden. 

4.6 Shezaf ziet erop toe dat de wettelijke voorschriften, neergelegd in onder andere de Wet 

Personenvervoer, het Besluit Personenvervoer, de Rijtijdenwet en het Rijtijdenbesluit worden 
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nagekomen. Shezaf ziet erop toe dat het taxibedrijf deugdelijk verzekerd is volgens minimaal de 

eisen die de wet daartoe stelt. 

4.7 Indien het vervoer ernstig vertraagd is, neemt de taxichauffeur zo snel mogelijk contact op met de 

taxicentrale. De taxicentrale informeert de BSO locatie direct over de vertraging en de wijze waarop 

de kinderen alsnog gehaald worden. De BSO locatie informeert de betreffende school. 

4.8 Bij wangedrag van een kind is het de taxichauffeur niet toegestaan het betrokken kind uit het 

voertuig te verwijderen. Wangedrag wordt gemeld bij de BSO locatie. De BSO locatie bespreekt dit 

met de ouder. Bij herhaald wangedrag kan het betrokken kind worden uitgesloten van taxivervoer. 

4.9 De taxichauffeur levert het kind af bij de groepsleiding van de BSO locatie. (ter handstelling) 

5.1 Shezaf zal de uitvoering van het vervoer regelmatig evalueren met zowel de ouder/verzorger als met 

het taxibedrijf. 

5.2 Klachten betreffende de wijze van uitvoering van het vervoer kunnen worden ingediend bij Shezaf, 

die de klacht vervolgens zal bespreken met het taxibedrijf. 

 


