Procedure uitjes naar Zwembad Schoonhoven of natuurlijk water
Datum
: mei 2017
In de vakantie zullen we een aantal keer met de BSO-kinderen van de BSO groepen: naar een
zwembad of naar natuurlijk water gaan (Lek/Natuurspeeltuin/Rotonde etc.) gaan. Een aantal
duidelijke regels zijn opgesteld en besproken met de pedagogisch medewerker. De kinderen
krijgen de dag zelf alle regels uitgelegd. Deze procedure is tot stand gekomen na overleg
met de pedagogisch medewerkers, na overleg en goedkeuring binnen het MT en na
informeren Oudercommissie.
Regels m.b.t. bezoek Zwembad Schoonhoven:
• Onderstaande afspraken zijn zwembad verbonden en gelden voor het openluchtbad van
Schoonhoven;
• De afspraken zijn kortgesloten met de beheerder van het zwembad (Cor Oskam 06-48131546)
en hij is op de hoogte van deze procedure;
• Ouders geven aan de pm-ers vooraf schriftelijk toestemming voor het zwemmen in het
zwembad;
• Alle kinderen, ook zonder diploma’s, mogen mee naar het zwembad. Van te voren moet
vooraf geïnventariseerd worden welk kind wel of geen diploma heeft. Kinderen zonder
diploma, spelen alleen maar bij het ondiepe bad (peuterbad) met drijfmiddelen om;
• Bij het hek van het peuterbad, staan pedagogisch medewerkers zodat zicht is op kinderen die
hier uit gaan!!!
• Alle kinderen krijgen een polsbandje in kleur om hun pols die ze tijdens het uitje om moeten
houden, ook in het water. De kleuren zijn als volgt: Rood = geen diploma / Geel = Diploma A
/ Groen = Diploma A&B en eventueel C;
• Wanneer ouders geen toestemming geven om hun kind mee te laten gaan naar het zwembad,
zullen we een opvang groep op locatie organiseren van de kinderen die niet mee naar het
zwembad gaan;
• Door het zwembad zal toezicht geregeld worden zoals ze dit altijd doen tijdens de
openingstijden. Daarnaast zullen onze pm-ers ook toezicht houden, zowel in als buiten het
bad/water;
• De beroepskracht-kindratio voor de uitjes naar het zwembad is 1 pm-er op 7 kinderen.
Uiteraard wordt deze regel aangepast als er maar 1 opvanggroep naar het zwembad gaat. In
dat geval zullen er meer pm-ers mee gaan dan beroepskracht – kindratio voorschrijft;
• 1 pm-er gaat met auto indien er heen en weer gereden moet worden. Deze pm-er is ook de
achterwacht indien er iets gebeurd en dus altijd als extra pm-er bovenop de beroepskrachtkindratio zoals hierboven beschreven;
• Kinderen worden vooraf ingesmeerd en dit zal tussendoor ook nog een keer ter plaatse
gedaan worden;
• Kinderen moeten moeten buiten het bad een hesjes aan van Kinderopvang Schoonhoven.
• Voor kinderen zonder diploma geldt dat ze ten alle tijden een drijfmiddel om hebben. Dit
betreft een kurkenlijn om de middel die STKOS hiervoor aangeschaft heeft;
• EHBO kit ten allen tijden meenemen;
• De kosten die deze activiteit met zich mee brengt, zijn voor rekening van Kinderopvang
Schoonhoven, mits een NSO kind dat mee gaat over een abonnement beschikt. We vragen de
ouders van de kinderen die een abonnement hebben, deze mee te nemen en en kopie hiervan
te maken. Met het zwembad worden verdere afspraken gemaakt hoe we dit administratief
met hen regelen;
• Wij zullen de dag voorafgaande van het uitje naar het zwembad, de medewerkers van het
zwembad laten weten: of we komen, hoe laat we komen en met hoeveel kinderen we
ongeveer komen (betalende en met abonnement);

Let op: Bad 1 (meest linker bad is het peuterbad). Dit betreft een bad dat middels hekken is
afgesloten. Hier kunnen kinderen zonder diploma vrij spelen, onder toezicht van pm-ers). Bad 2
is het grootste bad incl. grote gele glijbaan en kleine gele glijbaan. Dit bad is verdeeld in drie
diepten, afgebakend middels lijnen. Hier mogen alleen de kinderen met minimaal een A
diploma. Bad 3 is het rechthoekige bad wat 2 meter diep is. Hier mogen alleen de kinderen met
minimaal een A en B diploma.
Regels m.b.t. natuurlijk water:
• Wanneer we spreken over natuurlijk water, spreken we over water zoals bv de Lek, water bij
natuurspeeltuinen, de Rotonde in Enspijk, Speeldernis etc. etc;
• Voor de Lek geldt: alleen pootje baden (dus max tot de knie) en de kinderen moeten
schoeisel aan zoals waterschoenen of sandalen). Dit i.v.m. verwonding door ergens in te
trappen zoals mosselen of achter gelaten rotzooi;
• Ouders geven aan de pm-ers vooraf schriftelijk toestemming voor een uitje naar natuurlijk
water;
• Alle kinderen, ook zonder diploma’s, mogen mee naar de uitjes. Van te voren moet vooraf
geïnventariseerd worden welk kind wel of geen diploma heeft. Kinderen zonder diploma,
spelen alleen maar bij tot de enkels in het water;
• Kinderen worden vooraf ingesmeerd en dit zal tussendoor ook nog een keer ter plaatse
gedaan worden;
• Kinderen moeten hesjes aan van Kinderopvang Schoonhoven.
• Voor kinderen zonder diploma geldt dat ze ten alle tijden een drijfmiddel om hebben. Dit
betreft een kurkenlijn om de middel die STKOS hiervoor aangeschaft heeft;
• EHBO kit ten allen tijden meenemen;
• 1 pm-er gaat met auto indien er heen en weer gereden moet worden. Deze pm-er is ook de
achterwacht indien er iets gebeurd en dus altijd als extra pm-er bovenop de beroepskrachtkindratio zoals hierboven beschreven;
• Alle kinderen krijgen een polsbandje in kleur om hun pols die ze tijdens het uitje om moeten
houden, ook in het water. De kleuren zijn als volgt: Rood = geen diploma / Geel = Diploma A
/ Groen = Diploma A&B en eventueel C;

