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Algemeen 
 
De huisregels gelden voor alle betrokken partijen: kind, ouder, medewerkers en stagiaires. De niveau regels 
worden met elk nieuwe kind direct geoefend en bij de intake van elk kind ook met de ouders  besproken. 
Ouders stemmen ermee in dat er specifieke veiligheidsrisico's zijn die horen bij het spelen in de natuur. 
 
Personeel en invalkrachten 
 
Iedereen die binnen Natuur-Avontuur, die als PM werkt voldoet aan de beroepskwalificatie, zoals die geldt 
volgens de CAO Kinderopvang. Iedereen die voor ons werkt heeft een “Verklaring Omtrent Gedrag” voordat 
met de werkzaamheden begonnen wordt en is ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Alle 
medewerkers spreken vloeiend Nederlands. 
 
Voor het buitenspelen hanteren wij een ratio van 1 : 11. Tussen 12.30 uur en 13.30 uur, voor  9.30 uur en na 
17.30 uur kunnen we hier van afwijken tot maximaal 16 kinderen per begeleider.  Tijdens activiteiten kan de 
leiding/kind-ratio na overleg afwijken. Ook kan door een kortstondige zieke collega de ratio oplopen tot 
max. 1:16. 
 
In de vakanties (lange werkdagen) heeft iedere begeleider recht op minimaal 45 minuten pauze per volle 
werkdag(van 8 uur). Meer dan 5,5 uur werken geeft recht op 15 minuten pauze. Medicijnen en sigaretten 
mogen niet in de tas worden bewaard, maar moeten buiten bereik van kinderen op een afgesloten plaats 
worden opgeborgen. Voor ouders geldt dat ze hun tas bij het ophalen in de handen houden.  
De medewerkers hebben altijd een basisrugzak bij zich met daarin o.a. 

- Daglijst met telefoonnummers, mobiele telefoon draagt PM bij zich  
- Ehbo 
- Wc papier 
- Hygienische doekjes voor ontsmetten handen 
- Ontsmettingsspray 
- Zakdoeken 
- Mes / zaag 
- Water / thee 

 
 
Groepsindeling kinderen 
 
Er zijn drie verschillende kindniveaus: 4 -6 jaar, 7-8 jaar en 9-12 jaar. Vaak spelen deze groepen door elkaar, 
maar gelden er voor elke leeftijdgroep wel andere regels en afspraken. Zo mogen kinderen van 9+ op een 
grotere afstand spelen dan de kinderen tussen 4 en 6 jaar. We kijken niet alleen naar leeftijd maar stemmen 
af op de behoefte van het kind. 
 
Afspraken en bevoegdheden per niveau 
 
Er wordt goed gelet op de veiligheid voor de kinderen zelf en voor de kinderen in de directe omgeving. 
Daarom zijn er per niveau duidelijke afspraken en bevoegdheden. De pedagogisch medewerker mag regels 
aanscherpen of loslaten als de situatie hierom vraagt. Om calamiteiten te voorkomen of direct te kunnen 
ingrijpen, spelen de kleuters altijd onder toezicht. 
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Afspraken en bevoegdheden per niveau 
 
Leeftijd 4 t/m 6 jaar 7 t/m 8 jaar  9 t/m 12 jaar 

Voorwaarden  Kan instructies opvolgen  Kan instructies opvolgen 
 
Sociale -en veiligheids 
afspraken zijn mogelijk 
 
Motorisch handig 
 
 

Sociaal vaardig 
 
Ziet zelf gevaren en handelt 
veilig.  
 
 
Goed gedrag bij plant en 
dier.  
 

Afstand tot leiding 30 meter 
 
 

Binnen gezichtsveld.  Mag buiten gezichtsveld. In 
overleg met leiding wordt er 
een gebied uitgekozen. 
Krijgen fluitjes mee in geval 
van nood. Minimaal 3 
kinderen. Blijven binnen 
gehoorsafstand. 

Toegestaan materiaal Dunschiller en zaag alleen 
onder direct toezicht 
 
 

Dunschiller zelf pakken en 
hanteren. Zaag in overleg 
pakken en hanteren. 
Zakmes hanteren alleen 
met zakmesdiploma. 

Dunschiller zelf pakken en 
hanteren. Zaag in overleg 
pakken en hanteren. 
Zakmes hanteren alleen met 
zakmesdiploma. 

Boomklimmen Alleen in dingen klimmen 
waar je zelf ook weer uit 
komt.  
 
Ongeveer 2x je eigen 
lengte. (max 2 meter) 

Max 3 meter 
 
Altijd neus naar de stam, 
boom op 3 punten vast.  
 
Alleen op takken dikker dan 
je pols 

Max 4 meter 
 
Altijd neus naar de stam, 
boom op 3 punten vast. 
 
Alleen op takken dikker dan 
je pols 

Omgang bij water Hoeft nog niet in bezit te 
zijn van een zwemdiploma.  
 

Liefst zwemdiploma.  Verplicht diploma A.  
 

Verplaatsen als groep Bij de leiding blijven Zelfstandig vooruitlopen 
met instructie van leiding.   

Zelfstandig (buiten zicht) 
vooruitlopen met instructie 
van leiding.   
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Afspraken in de buurt van water 
 
We leren kinderen op warme zonnige dagen niet met blote voeten in poelen en sloten te gaan staan in 
verband met glas / zwemmersjeuk(platworm). Kortstondig pootjebaden in geïnspecteerde gebieden, kan 
normaal gesproken geen kwaad. We leren kinderen te letten op aanwezigheid van blauwalgen (drijvende 
korsten losse algen in alle kleuren zonder draden) 
 
Uiteraard leren we kinderen op te letten geen oppervlaktewater te drinken of het in contact te laten komen 
met voedsel. Wij spelen nooit bij diep of sterk stromend water. Kinderen zonder zwemdiploma spelen 
alleen onder direct toezicht van de leiding.  
 
 4-6 7-8 9-12 

Afstand kind tot leiding Direct toezicht, staat aan 
dezelfde kant van het 
water als leiding 

Met zwemdiploma 
zelfstandig om de poel 
lopen mits er iemand van 
de leiding bij staat. (max 
30 meter van leiding af)  

Met zwemdiploma 
zelfstandig bij een poel 
spelen als de 
temperatuur dit toelaat. 
(binnen gezichtsveld 
leiding) 

Diepte Met laarzen alleen de 
tenen.  

Met laarzen tot aan de 
enkels 

Met laarzen tot aan de 
enkels.  

Recreatie plas zoals 
Stroombroek 

 Tot knieën in het water Tot borsthoogte Tot borsthoogte 

Als er ijs ligt Alle niveaus alleen onder 
direct toezicht 

Alle niveaus alleen onder 
direct toezicht 

Alle niveaus alleen onder 
direct toezicht 

 
 
Omgaan met het verkeer 

• Alle kinderen fietsen mee op een groepsfiets of zitten in een bakfiets. De kinderen van IJzevoorde 
worden met een taxi naar de speelplek of een fiets gebracht.  

• Indien een kind zelfstandig mee fietst is hierover een overleg geweest met ouders en een contract 
getekend.  

• Tijdens het fietsen nemen we de fietsroutes langs zo rustig mogelijke wegen. 
• Met nieuwe kinderen nemen we altijd de (gedrags)regels door van de groepsfiets en bakfiets voor 

vertrek. We bespreken ook de risico’s als ze zich niet aan deze regels houden.  
 
Omgaan met sneeuw/ijs 
 
Bij ondiep water mogen de kinderen altijd op het ijs. Bij sloten moet het ijs minimaal 8 cm zijn, bij groot 
water minimaal 10 cm. De leiding houdt bij het sleeën de drukte, afstand van kinderen en de splitsing van 
kindgroepen in de gaten. Er is bij Natuur-Avontuur een uitgebreid protocol over sneeuw en ijs. 
 
Omgaan met vuur 
 
Er is altijd toezicht bij het vuur. Een vuur wordt gemaakt op de vuurtafel of in een vuurschaal / vuurbak. 
Kinderen mogen niet met de rug naar het vuur staan of zitten. Kinderen houden minimaal 50 cm afstand 
van het vuur; bij minder afstand moet toestemming van de leiding worden gegeven. De poken worden laag 
gehouden. Kinderen die met de poken willen zwaaien, blijven op ruime afstand van andere kinderen. Er is 
altijd voldoende water of een blusdeken aanwezig. 
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Omgaan met dode dieren 
 
We gaan respectvol om met dode dieren. Dode dieren worden bewaard op een aangewezen plek. Deze plek 
ligt op ruime afstand van de speellocatie. Als er kinderen zijn die dode dieren willen bestuderen, schatten 
we in of ze dit aankunnen. Vooral bij kleuters letten we extra goed op de ontwikkelingsfase. Na het 
aanraken van dode dieren gebruiken we desinfecteermiddel om de handen te reinigen. 
 
Binnen- en buitenruimtes bij BSO 
 
In de binnenruimte hebben wij verschillende speelplekken. Wij spelen binnen niet met ballen of andere 
voorwerpen waarmee gegooid wordt. Er is ruimte voor een parcour, maar we klimmen niet op de 
verwarmingen of andere gevaarlijke voorwerpen. De kinderen mogen niet in de keuken of kantoor komen, 
ze spelen niet met elektrische / batterij aangedreven apparaten.  
 
Kinderen mogen met potloden alleen aan tafel kleuren. De kapla, treinbaan, winkelspullen etc. blijven in de 
hoeken waar het hoort, Tijdens het eten is het de regel dat iedereen blijft zitten zodat er geen onrust 
ontstaat dat verslikken kan veroorzaken.  
 
De kinderen mogen niet in de hekken of de heg klimmen die rondom de locatie de Kruisberg staan. Enige 
uitzondering hierop is de klimboom bij het veld. Regel in de natuurgebieden is dat je ergens in mag klimmen 
als de ondergrond zacht is zodat je niet hard kan vallen. Bij een ondergrond van tegels mogen de kinderen 
niet klimmen. Voordat kinderen gaan spelen vindt er eerst een inspectie plaats door de dienstdoende PMer. 
Risico’s worden besproken in de kring. De kinderen mogen niet zelfstandig bloemen, planten en 
paddenstoelen plukken om op te eten zonder toestemming van de leiding.  
 
Eten en drinken 
 
Elk kind neemt drinken / hersluitbare beker en iets te eten mee in een rugzak die hij zelf draagt. In de 
vakanties, op studiedagen en op lange dagen geven ouders een lunchpakket mee. Aan het eind van de dag 
verzorgt Natuur-Avontuur een moment waarop we groente en fruit eten. Wij streven er naar dat kinderen 
biologische groenten en/of fruit te eten. Fruit en groenten worden gewassen voordat we het eten. We 
schillen het niet; kinderen eten groenten /fruit dus met schil. De leiding heeft altijd drinken bij zich. De 
hoeveelheid en variatie van het drinken is weers- en seizoens afhankelijk maar standaard water, afgewisseld 
met bijvoorbeeld verse (kinder)thee en bouillon. Thee komt nooit kokend heet uit de thermosflessen. 
Drinkwater wordt dagelijks ververst en zit in de thermosfles of jerrycan, waar het nog koel uit moet komen 
als het gedronken wordt. 
 
Van 1 maart t/m 31 oktober is het verstandig om geen vleeswaar, melk of ander bederfelijk voedsel mee te 
geven. Doordat het op school en op de BSO niet gekoeld kan worden kan het gaan broeien in de 
broodtrommel. Ook is het verstandig tussen augustus t/m eind september geen zoet beleg mee te geven 
i.v.m. wespen. 
 
Als kinderen jarig zijn (geweest) dan zetten wij ze altijd even in het zonnetje. Wij van Natuur-Avontuur 
geven de kinderen een klein cadeautje mee. Omdat traktaties bij ons niet praktisch zijn ivm allergieën, afval 
en het vervoer ervan raden wij aan geen traktaties mee te geven. Bij afscheid mag er wel getrakteerd 
worden. Mocht u toch graag een traktatie willen verzorgen dan adviseren wij een gezond aanbod van fruit, 
gedroogd fruit, zelfgemaakte popcorn, noten en kaas enz. Mocht u liever iets materieels willen geven dan 
het liefst iets duurzaams zoals iets van hout, bloembollen, zaadjes enz.  
 
Voedselintoleranties en allergieën dienen uitdrukkelijk aan ons bekend gemaakt te worden tijdens de 
intake. 
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Hygiëne en veiligheid 
 

• De groepsleiding heeft een (kinder) EHBO of BHV diploma of is daarvoor in opleiding.  
• In de basisrugzak van elke leiding zit: Ehbo, Wc papier, Hygienische doekjes, Zakdoeken, Mes / 

zaag, Water / thee 
• De mobiele telefoon met GPS en de daglijst zitten bij alle medewerkers in een kledingzak. 
• Iedere PMer heeft de bijzonderheden lijst digitaal mee.  
• De pedagogische medewerkers en de kleuters blijven bij elkaar en in de buurt. 
• De begeleiders hebben korte en schone nagels 
• Als begeleiders moeten niezen, doen ze dat niet in de richting van de kinderen en wast zijn 

handen daarna om besmetting te voorkomen. 
• We leren kinderen niet in de richting van de groep te hoesten en te niezen, maar in de holte van 

hun elleboog. 
• Wanneer de leiding ziek is blijft hij thuis, met een lichte klachten kan gewoon doorgewerkt 

worden tenzij in strijd met advies van RIVM. 
• medewerkers mogen alleen een paracetamol of overige medicatie  toedienen als hierover 

overleg over is geweest met de ouders en er een medicijnverklaring is ondertekend.  
• We wassen onze handen met hygiënische doekjes: vóór het eten of het bereiden van eten, na 

het aanraken van dode dieren of uitwerpselen, na een bezoek aan de WC en voor en na het 
verzorgen van wonden. 

• De kinderen gaan voor vertrek naar de WC op de school waar ze worden opgehaald.  
• Als kinderen onderweg moeten plassen, kan dat. De leiding is uitgerust met een schep, WC -

papier en hygiënische doekjes. 
• Buiten het middageten en het fruit eten om gebruiken we geen consumpties tijdens het spelen. 

Er mag onbeperkt gedronken worden.  
• Wanneer een kind iets besmettelijks meedraagt, zoals krentenbaard, mag het geen fysiek 

contact hebben. 
• Graag aangeven als een kind luizen heeft.  
• In de kring, voordat het spelen begint, worden de gevaren van het gebied doorgenomen en 

veiligheidsafspraken gemaakt.  
• Wij geven bij de dagoverdrachten / nieuwsbrieven de gevaren van het seizoen door aan ouders. 

Denk hierbij aan aan teken, processierups, blauwalg. We informeren over de gevaren en wat je 
er aan kan doen om klachten tegen te gaan / te verminderen.  

• Ouders controleren het kind tijdens tekenseizoen thuis elke dag op teken na het spelen in het 
bos. 

 
Sociale vaardigheden 
 
We laten elkaar uitspreken en luisteren naar elkaar en praten niet door elkaar heen als iemand spreekt. 
Slaan, schoppen, vechten, schelden of spugen is niet toegestaan. Na het spelen ruimt ieder kind zijn 
gebruikte spullen op anders kan niet worden overgegaan naar een volgende activiteit. Wanneer de BSO 
sluit, helpt iedereen met opruimen. Iedereen gaat zuinig om met de materialen. 
 
Omgang met onacceptabel gedrag 
 
Er is altijd kans dat er ruzies ontstaan in de groep. De leiding luistert eerst goed naar alle betrokken 
kinderen. De leiding geeft uitleg waarom bepaald gedrag niet geaccepteerd wordt. 
Wanneer nodig, gaat een kind even apart  er over nadenken. 
Het kind kan zelf aangeven als het er genoeg over heeft nagedacht en dit met de leiding wil bespreken. 
 
In extreme gevallen kan onacceptabel gedrag een schorsing opleveren. Denk hierbij aan het niet kunnen 
garanderen van de (emotionele / sociale) veiligheid van dit kind of anderen.  
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Natuurgebieden 
 
Kinderen mogen geen zinloze vernielingen aanbrengen in de natuur en zullen hierop aangesproken worden. 
 
Als er grote dieren lopen blijven we op 25 meter van de dieren en lopen niet door de kudde door. Als de 
kudde in beweging komt of  als we iets zien, zoals een loslopende hond die de kudde in beweging kan 
brengen, dan gaan we bij elkaar staan en mijden de looprichting van de dieren en hun paden. 
Wanneer een kind verdwaald is, moet het naar de plek gaan waar het voor het laatst de groep zag. 
Wanneer daar niemand is, dan moet het kind gaan naar de plek waar de fiets staat. Het kind moet 
regelmatig gaan fluiten op het fluitje. Het kan ook iemand opzoeken om deze het nummer op het fluitje te 
laten bellen.  
 
Afspraken wat betreft het weer 
 
Volgens de Noren bestaat slecht weer niet, maar slechte kleding wel. Ook 
wij merken dat de kinderen met de juiste kleding beter tot spel komen en niet op zoek zijn naar 
schuilplaatsen. Wordt het te koud en nat dan gaan we binnen eten / spelen. Als het weer opklaart dan gaan 
we weer naar buiten. Mocht het tijdens een vakantiedag langdurig guur weer zijn dan maken wij een 
uitstapje of maken bij uitzondering een binnen programma. 
 
Kleding bij verschillende weertypen 
 
Over het algemeen bedekkend i.v.m. zon, insecten en stekels, maar aangepast 
aan het weer van de dag en de seizoenen: 
 
In de winter bij kou 
Onder de 7 graden raden wij skikleding aan met muts / sjaal / handschoenen. Goed warm schoeisel is 
hierbij erg belangrijk. Denk hierbij aan snowboots of gevoerde regenlaarzen. Gewone regenlaarzen is echt 
te koud. Een extra paar sokken in gewone regenlaarzen kan ook zorgen voor koude voeten als de laarzen 
daardoor te krap komen te zitten.  
Lente / herfst 
Als de temperatuur tussen de 7 en 15 graden zit is een (gevoerde) regenbroek prettig om in te spelen. Dit 
houd namelijk de wind tegen en zorgt ervoor dat broeken niet nat worden van het zitten op de grond of het 
klimmen in bomen. Natte kleding zorgt snel voor kou. Kinderen die het koud hebben komen niet goed tot 
spel.  
Wij raden de volgende merken regenkleding aan: 

- Lupilu (lidl online shop) 
- CeLaVi 
- Quechua / wedze (decathlon) 
- Ielm  
- H&M 

Bij speciale wateractiviteiten zoals modderdag 
Zwemkleding, handdoek, stevige waterschoenen (ontbreekt dit dan moeten de kinderen met gewone 
schoenen en ondergoed te water / modder als zij dat willen). 
 
Bij zon 
Graag bedekkende kleding aantrekken. Kinderen graag insmeren met waterbestendige 
zonnecrème voordat ze naar Natuur-Avontuur komen. Zo nodig smeren 
wij ze nogmaals in. Ook in de vroege lente is insmeren belangrijk. In 
de vakanties verzoeken wij de ouders om door te geven aan de pedagogisch 
medewerker of het kind al is ingesmeerd. Wij smeren een standaard factor 50. Mocht u graag 
gebruik willen maken van uw eigen product mag u dit meegeven.  
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Bij grote warmte in de zomer tussen 12.00 en 15.00 uur spelen we zoveel mogelijk in de schaduw. 
Wij volgen het zonnekracht advies op van het KNMI, welke we in de zomer elke dag raadplegen bij 
grote warmte. 
 
Veiligheidsrisico die bij het spel in  de vrije natuur horen 
 
De volgende risico's zijn uiterst klein en hebben in de regel geen blijvende gevolgen, maar  zijn in een 
natuurgebied niet 100% uit te sluiten. We inventariseren de volgende risico's: 
 

• kind komt in contact met grote grazer / hond / bosdier (kinderen oefenen hoe ze dit kunnen 
voorkomen) 

• Kind raakt te water.  
• Kind valt tot 2, 3, 4 meter (afhankelijk van de leeftijd) uit een boom (hierbij breek je gewoonlijk 

geen rug of nek, maar misschien wel een arm) 
• Kind zaagt of snijdt zich in de vinger 
• Kind struikelt over oneffenheid of valt over boomwortel  
• Kind struikelt over natte plek 
• Kind bezeert zich aan omheining(prikkeldraad) 
• Kind bezeert zich aan zwerfvuil 
• Kind klimt over omheining en valt 
• Kind wordt geprikt door teek, eendenplatworm, wesp, prikkelstruik, mug, berenklauw enz.. 
• Kind verdwaalt 
• Groepsfiets wordt aangereden(vervoer met onze fiets is naar inschatting van Stichting 

Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid voor kinderen veiliger dan lopen, maar minder 
veilig dan in de auto 

 
 
Overig 
 
Bij het vermoeden van seksueel misbruik of kindermishandeling volgen wij de meldcode 
kindermishandeling volgens de richtlijnen van de GGD. 
 
Natuur-Avontuur zoekt ouders voor de oudercommissie. Een oudercommissie komt 4x per jaar bij elkaar en 
bestaat uit vrijwillige ouders en oefent invloed uit op o.a. de huisregels en het pedagogisch beleid. 
 
De volgende protocollen zijn bij Natuur-Avontuur op te vragen 

• Protocol Help bij nood ,Protocol sneeuw en ijs 
• Protocol omgaan met grote grazers, omgaan met dode dieren 
• Conflicthantering, Protocol fiets- & verkeer 
• Protocol seksueel misbruik -en kindermishandeling 
• Protocol ziekte - en medicijnen en allergie, overeenkomst gebruik geneesmiddelen 

 
We zijn aangesloten bij de klachtencommissie kinderopvang 
 
Dit informatie boekje is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er  toch onjuistheden in staan, 
neemt u dan contact met ons op. 
 
BSO Natuur-Avontuur, Doetinchem 2023 
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