
Protocol Buiten spelen 

 

Bij Kinderdagverblijf de Scheve Schuit vinden wij het belangrijk dat er vaak 

buiten gespeeld wordt.  

Een aantal redenen waarom De Scheve Schuit buiten spelen zo belangrijk 

vindt zijn;  

- Bewegen is goed voor iedereen; 

- Door buiten spelen leren de kinderen goed de mogelijkheden en grenzen van hun lichaam kennen. Daarnaast  

leren kinderen ook langzaamaan om diepte en afstand in te schatten.  

- Buiten spelen is goed voor de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek en stimuleert tevens de 

ontwikkeling van het fantasiespel! 

- Het is ook super goed voor de sociale ontwikkeling van de kinderen. 

Hoe vaak spelen wij buiten? 

De Scheve Schuit gaat minimaal één keer per dag met de kinderen lekker naar buiten maar het streven is twee 

keer per dag. 

Dit kan gewoon bij ons op het speelplein betekenen maar ook een wandelingetje of een uitstapje met de Stint.  

Bij het buiten spelen wordt er goed gekeken naar de kinderen, het weer en de veiligheid om te bepalen hoe 

lang we buiten zijn of waar we naar buiten gaan. 

Omdat wij ook in de herfst en winter elke dag buiten spelen is het voor de kinderen belangrijk dat ouders 

ervoor zorgen dat de kinderen voldoende en goede warme kleding verzorgen voor de kinderen. 

Tevens vragen wij in de zomer aan ouders of zij hun kinderen willen insmeren alvorens zij gebracht worden en 

smeren wij de kinderen ook met regelmaat in met zonnebrand. 

Om oververhitting en onderkoeling te voorkomen zorgt De Scheve Schuit voor preventiemaatregelen. 

Zo is er een hitteprotocol waar in beschreven staat hoe te handelen met extreem warm weer. 

In de winter zijn ouders er verantwoordelijk voor om te zorgen dat de kinderen handschoenen, mutsen, sjaals 

etc. bij zich hebben zodat de kinderen goed warm aangekleed naar buiten gaan. 

Bij elke weerssituatie word er per moment gekeken naar hoe lang het verantwoordelijk is om buiten te blijven 

met de kinderen. 

Uitstapjes buiten het pand. 

Zodra wij met de kinderen buiten het pand gaan voor een activiteit of uitstapje gelden hier regels voor. 

Zo mag een leidster nooit alleen met de kinderen weg, ook niet als het kind aantal laag genoeg is.  

Mocht het zo zijn dat het kind aantal laag genoeg is dan kan ervoor gekozen worden dat een stagiaire of 

medewerker van kantoor meegaat.  

Ouders geven bij het intake gesprek van hun kind aan of hun kind mee mag op uitstapjes buiten de muren van 

De Scheve schuit.  

Voor uitstapjes met de Stint of grotere uitstapjes zoals naar de Woerdense Vakantieweek zal er apart 

schriftelijk toestemming worden gevraagd door de pedagogisch medewerker. 

Dit formulier is op te vragen bij kantoor.  

Is dit niet gebeurd of geeft de ouder geen toestemming, kan het uitstapje niet doorgaan of zal het des 

betreffende kind op een andere groep gaan spelen als de ouder dit goed vindt. 

Daarnaast geldt er voor uitstapjes met de Stint een speciaal Stint protocol waaraan gehouden wordt. 

Buiten spelen. 
Tijdens de buiten speel momenten zijn kinderen vaak zelfstandig aan het spelen, kinderen kiezen hierin zelf wat 
zij prettig vinden en nodig hebben. De pedagogisch medewerker zullen de kinderen aanvullen in hun vrij spel.  
 

Voorbeeld; bij een kind die in de zandbak aan het spelen is, zal de leidster interesse tonen en vragen 
stellen aan het kind zoals “Wat ben je aan het maken?” “Wat heb je in je hand?” Etc.  

 
Zodra een kind duidelijk aangeeft dat het liever alleen speelt of met andere kinderen, zal de Pedagogisch 
medewerker respect hiervoor tonen en het kind verder laten spelen. 
Naast het belangrijke vrij spel van de kinderen zullen de pedagogisch medewerker van De Scheve Schuit ook 
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ontwikkelingsgerichte activiteiten en spelletjes aanbieden buiten. 
Naast deze activiteiten kunnen kinderen de pedagogisch medewerker helpen 
met bijvoorbeeld het aanvegen van het plein. 
De pedagogisch medewerker van De Scheve Schuit zorgen er ten alle tijden 
voor dat zij bereikbaar zijn voor de kinderen.  
 
De buitenruimte. 
De buitenruimte dient uitdagend en veilig te zijn voor de kinderen. 
De Scheve Schuit is zich ervan bewust dat de buitenruimtes nog wat ontwikkeling te gaan hebben en zijn hier 
continu mee bezig. 
Voordat er buiten gespeeld wordt dient de buitenruimte gecontroleerd te worden op veiligheid voor de 
kinderen. 
Veiligheid kinderen (bakken stilstaand water weghalen, plein en looppaden aanvegen, controle 
speelgoed/fietsen etc. bladeren i.v.m. gladheid, paddenstoelen verwijderen etc.) 
Daarnaast dient er dagelijks geveegd te worden om ervoor te zorgen dat het plein schoon en veilig is voor de 
kinderen.  
Het buitenspeelgoed moet wekelijks gecontroleerd worden op mankementen door de pedagogisch 
medewerker. 
Hiervoor is een controle formulier buitenspeelgoed wat te vinden is in de formulieren map in de kast in de 
gang,  
 Daarnaast leren we de kinderen aan om op een goede verantwoorde manier om te gaan met het speelgoed.  

 
Ballen zijn om mee te gooien, ander speelgoed niet. 

Bezems blijven op de grond, let goed op dat kinderen dit doen i.p.v. zwaaien of ermee slaan. 
Zand en zandspeelgoed blijft in de zandbak. 

 
De speeltoestellen dienen elke maand volledig te worden gecontroleerd, daarnaast worden de pedagogisch 
medewerker geacht de toestellen dagelijks te controleren en waar nodig mankementen te melden bij de 
directie. 
Met al het buitenspeelgoed dient verantwoordelijk omgegaan te worden, dit ook na het spelen opruimen of 
netjes weg zetten zodat de volgende groep ermee kan spelen. 
Aan het einde van elke zijn de pedagogisch medewerkers van die dag verantwoordelijk voor het netjes 
opruimen van het speelgoed en het afsluiten van de opberg schuur. 
Bij het naar binnen gaan wordt er zorg voor gedragen dat de kinderen hun schoenen zo veel mogelijk beneden 
uit doen en vervolgens eventueel beneden in de badkamer hun handen wassen. 
Dit zodat het pand niet volledig onder het zand, modder etc. komt.  
De pedagogisch medewerker draagt er zorg voor dat de trap na het naar boven lopen schoon is. Na het buiten 
spelen zal ook enkel de grote trap in de hal worden gebruikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


