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Protocol uitstapjes 

Bij Trots is er de mogelijkheid om uitstapjes te maken buiten Trots. 
Dit doen wij alleen als de groepsdrukte dit toe laat en wanneer er voldoende 
personeel inzetbaar is. De ouders tekenen tijdens het intake gesprek of de 
kinderen mee mogen met uitjes buiten Trots. Echter als het gaat om uitjes met 
auto of trein wordt hier op de dag zelf alsnog extra toestemming voor gevraagd 
aan de betreffende ouders van die dag. 
Bij alle uitjes gelt dat er een mobiele telefoon mee is voor noodgevallen en alle 
foto’s met naam van de kinderen en met daar achterop de telefoonnummers van 
de ouders.  

 
Wandelen 

Trots heeft de beschikking over een zesling wagen. Deze mag altijd gebruikt 
worden. Kinderen zitten hier vast en veilig in en kunnen niet weglopen. Alle 
kinderen worden vastgezet met de driepuntsgordel (2 babyschaaltjes). En als er 
minder kinderen meegaan hebben wij nog een tweeling wagen (1 opzetstuk 
kinderwagenbak). Of we maken gebruik van het wandelkoord. 
Als er kinderen los mee lopen naast bijvoorbeeld de wagen dan mogen dit er 
maximaal 2 zijn per pedagogisch medewerker om de veiligheid te waarborgen. 
Een pedagogisch medewerker mag niet meer kinderen meenemen buiten het 
plein dan van de BKR is toegestaan. Wanneer de stagiaire vakbekwaam genoeg 
is dan mag zij naast de PM’er 1 of 2 kinderen aan de hand meenemen. 

Speeltuintjes en andere speelplaatsen 

De mogelijke speelplek wordt door pedagogisch medewerker eerst beoordeeld op 
omgeving-veiligheid en of speel materiaal veilig en geschikt is voor de doelgroep. 

Uitjes met auto of Trein 

Als het rustig is op de groep mag er gebruik gemaakt worden van de auto of 
trein. Hier worden stoeltjes in geplaats die geschikt zijn voor de leeftijd van de 
kinderen die mee gaan in de auto. Of er worden stoeltjes aan de ouders 
gevraagd.  
De kinderen worden ten alle tijden vastgezet zoals het hoort volgends de regels 
van de wet. Voor uitjes met de auto gelt een maximum van 3 kinderen per 
pedagogisch medewerker, omdat de zesling wagen niet mee kan en je op een 
plek bent wat vaak onbekend is en je kinderen sneller kwijt kunt raken.  

De eigenaren hebben van iedere medewerker een kopie van het rijbewijs in hun 
bezit.  
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Ouders worden vooraf toestemming gevraagd of hun kind mee mag met de auto 
of trein. PM’ers mogen alleen kinderen vervoeren als zij met hun auto hier voor 
Verzekerd zijn. Zijn zij dit niet dan kunnen zij de auto lenen van Renkse 
(bedrijfsauto) 

Goede voorbeeld 

De Pedagogisch medewerker geeft in het verkeer zowel lopend als met de auto 
altijd het goed voorbeeld en houdt zich aan de verkeersregels om de kinderen 
het ook op de juiste manier aan te leren. 

 


