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  Kinderopvang /  Peuteropvang / Buitenschoolse opvang 
  
  

de Lutte

Kindcentrum 

 

Tijdens de opvang kan het voorkomen dat kinderen onder begeleiding van de Pedagogisch 
medewerkers de locatie verlaten voor een uitstapje. Er zijn spontane uitstapjes en 
georganiseerde uitstapjes. Om de veiligheid van de kinderen te garanderen hanteren we een 
aantal afspraken voor de buitenschoolse opvang. 

Brengen en halen kinderen van en naar school 
In de buitenschoolse opvang hebben we dagelijks te maken met het brengen en halen van 
de kinderen naar en van school. De kinderen gaan onder begeleiding van een pedagogisch 
medewerker van de BSO naar school en van school naar de BSO.  
 
De pedagogisch medewerker vangt de kinderen in de gang op de begane grond van de 
school op. 
De pedagogisch medewerker loopt samen met de kinderen naar de BSO. 
Kinderen die verder weg op school zitten worden met een extern taxibedrijf opgehaald, de 
chauffeur brengt de kinderen in de groep. 
 
Activiteiten buiten de deur 
In de schoolvakanties en op dagen dat de middag “rustig” is kunnen uitstapjes gepland 
worden. 
 
Afspraken 

• Er wordt aan de medewerkers van de kinderopvanggroepen, diegene die nog 
aanwezig zijn in het pand, kenbaar gemaakt dat je buiten de deur gaat. Dit mede 
i.v.m. ontruiming bij brand.  

• Bij de ingangsdeur van de BSO wordt een briefje opgehangen voor de ouders. Hier 
komt op te staan waar je bent en het mobiele nummer waar op je te bereiken bent. 

• Check de intakelijsten of de kinderen wel mee mogen 
• De kinderen lopen twee aan twee in de rij 
• Bij het oversteken zorg je voor een goed overzienbare plaats 
• Zorg er voor dat de kinderen de handen wassen als je terug bent 

Kind raakt de groep kwijt tijdens uitstapje                                                                                             
Als een kind de groep kwijtraakt/ wegloopt tijdens een uitstapje stelt de pedagogisch 
medewerker in overleg met een collega medewerker alles in het werk het kind terug te 
vinden zoals zoeken in de directe omgeving. Het protocol Vermissing wordt ingezet.       

 


