Protocol varen

Doel:
Buitenactiviteiten organiseren zodat de kinderen lekker veel buiten zijn.
Waarom?
1. Voor de gezondheid van kinderen; is het belangrijk dat kinderen iedere dag, liefst
meerdere malen per dag buitenspelen.
2. Voor de grove motoriek van kinderen is het belangrijk dat ze de ruimte hebben om te
rennen, klimmen, klauteren, fietsen, hinkelen, huppelen, springen etc.
3. Voor het ontdekken van de wereld is buiten spelen van wezenlijk belang; samen
kijken naar de wereld, samen praten over de wereld om ons heen, samen
experimenteren met water, zand en andere materialen in de natuur en het
ontdekken van processen als groeien, bloeien en doodgaan.
4. Buiten spelen is belangrijk en de buitenruimte moet voldoende uitdaging bieden. Aan
de andere kant hebben we te maken met een kwetsbare doelgroep, dus is een veilige
buiten speelruimte altijd het uitgangspunt.

Verankering:
In ons pedagogisch beleid en veiligheid en gezondheidsbeleid wordt verwezen naar dit
protocol.

Uitgangspunt:
Kinderen gaan in kleine groepen met een gediplomeerde leidster/leider in de boot het water
op gedurende 1 uur per keer. De boot biedt ruimte 6 kinderen en twee begeleiders, hiervan
is er minstens 1 in het bezit van een geldig vaarbewijs. Er zijn geschikte en goedkeurde
reddingsvesten aanwezig voor de kinderen, deze dienen zijn te allen tijde aan te hebben
wanneer ze zich in de boot bevinden. In de werkinstructie voor de BSO staat nader
toegelicht hoe wij omgaan met calamiteiten en wc-bezoek en zelfstandigheid tijdens het
varen.
Wie is uitvoerend verantwoordelijk?
Pedagogisch medewerker
Wie is in de lijn eerst- verantwoordelijk?
De Directie.

Werkinstructie varen tussen 7 en 13 jaar.
Deze werkinstructie hoort bij het protocol:
Varen
Deze werkinstructie wordt toegepast:
Tijdens en in voorbereiding voor het varen op de boot
Deze werkinstructie wordt uitgevoerd door:
Pedagogisch medewerkers en locatiemanagement
Werkinstructie:
1. Er wordt volgens een vooraf opgestelde planning gevaren.
2. Bij minder weer worden kinderen goed aangekleed, eventueel met kleding van het
kindercentrum.
3. De boot wordt afgemeerd aan de openbare steiger naast de locatie BORA BORA in de
Noorderplassen.
4. De boot wordt voor de kinderen naar buiten gaan gecontroleerd op gevaarlijke
materialen en op deugdelijk functioneren.
5. De ontwikkeling en de ontdekkingsreis van kinderen wordt door de pedagogisch
medewerkers op een positieve en ondersteunende manier begeleid.
6. Bij het varen wordt de pedagogisch medewerker/ kind ratio gemeten op de boot
7. Voordat de kinderen aan boord gaan wordt er de gelegenheid gegeven om gebruikt
te maken van het toilet. Aangezien er maximaal 1 uur gevaren wordt zal dit
voldoende zijn om in de behoefte van de kinderen te voorzien.
8. Bij kleine ongelukjes; wordt het kind begeleid door de pedagogisch medewerker die
aan boord is.
9. Bij grotere ongelukken en calamiteiten; zal de kapitein te allen tijde zorg dragen voor
het veilig houden van de rest van de opvarenden alsmede het vaartuig. Tevens zal er
direct geschakeld worden met de veiligheidsdiensten (112). De pedagogisch
medewerker zal zich te allen tijde ontfermen over de kinderen.
10. Bij warm en of extreem zonnig weer treedt het protocol warmte en zon in werking.
11. Bij een vermist kind treedt het protocol kind vermist in werking.
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Visuele inspectie van de motor
Visuele inspectie van de schroef
Visuele inspectie van de brandstoftank en leidingen
Visuele inspectie van de boot
Algehele staat van de boot
Visuele inspectie op gevaarlijke voorwerpen in de boot
Brandblusser aan boord
Hebben de kinderen reddingsvesten aan
Is de kapitein bevoegd de boot te besturen
Is er voldaan aan het kind/leidster ratio
Zijn de kinderen in het bezit van een zwemdiploma
Is het toestemmingsformulier getekend door de ouder
Ligt de boot veilig afgemeerd
Is er een EHBO doos aanwezig
Is er een EHBO/BHV gediplomeerde aanwezig

Jaarlijks:
Het protocol, de werkinstructie en de formulieren worden geëvalueerd.
Volgende evaluatiedatum: 01-07-2021

