Buitenschoolse Opvang in de Natuur
KDV: Peuters in de Natuur

Huisregels
2017

Struin-huisregels 2017

2"

HUISREGELS BSO STRUIN
Inhoudsopgave

Pagina

Inleiding

5

Algemeen

5

Plezier
Medewerkers
Groepsindeling
Afspraken voor peuters (Struin KDV)
Niveaus
Afspraken en bevoegdheden per niveau
Afspraken over het weer
Afspraken in de buurt van water
Binnen- en buitenruimten
Eten en drinken
Fietsen
Sneeuw en ijs
Omgaan met dode dieren
Natuurgebieden
Veiligheidsrisico’s die bij het spel in de vrije natuur horen

Regels en afspraken voor ouders
Wennen
Afspraken over het weer
Ophaallocatie
Eten en drinken
Hygiëne en veiligheid
Fietsen

Regels en afspraken voor kinderen
Afspraken en bevoegdheden per niveau (eend, ibis, wouw)
Afspraken in de buurt van water
Binnen- en buitenruimten
Sociale vaardigheden
Omgang met onacceptabel gedrag
Eten en drinken
Omgaan met het verkeer en de fietsen
Omgaan met sneeuw/ijs
Omgaan met vuur
Omgaan met dode dieren
Bomen klimmen
Natuurgebieden
Struin-huisregels 2017

5
5
6
7
8
8
9
9
10
11
11
12
13
13
14

15
15
15
16
16
17
17

18
18
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
23

3"

Inhoudsopgave
Regels en afspraken voor medewerkers
Medewerkers
Personeel en invalkrachten
Afspraken over het weer
Afspraken en bevoegdheden per niveau
Afspraken in de buurt van water
Afspraken over spelen in de Waal
Binnen- en buitenruimten
Omgang met onacceptabel gedrag
Eten en drinken
Hygiëne en veiligheid
Omgaan met het verkeer en de fietsen: aankomst & vertrek
Omgaan met sneeuw/ijs
Omgaan met vuur
Natuurgebieden
Activiteiten

Adresgegevens

Pagina
25
25
25
26
26
26
27
28
29
29
29
32
33
34
35
35

36"

"

Struin-huisregels 2017

4"

Inleiding
Voor u liggen de huisregels van BSO Struin, opvang in de natuur.
Struin is een door de GGD goedgekeurde BSO. Wij verblijven vooral
buiten in de natuur. Naast de regels die gangbaar zijn voor elke BSO
hebben wij te maken met een aantal regels die specifiek gelden in de
natuur. Beide onderdelen komen aan bod in deze huisregels. Allereerst
bespreken we een aantal algemene regels die voor alle betrokken partijen gelden. Daarna bespreken we de regels per betrokken partij. Allereerst regels die betrekking hebben op ouders. Daarna worden de regels beschreven die gelden voor de kinderen en als laatste bespreken
we de regels die alle medewerkers bij Struin moeten hanteren. Voor
het gemak spreken we van medewerkers, hiermee bedoelen we de pedagogisch medewerker, invalkracht, stagiair(e), medewerker in opleiding en directie. Voor een goed begrip van de gang van zaken bij
Struin vragen wij u alle huisregels samen met uw kind door te nemen.
Gedurende de Struin-middag zullen de medewerkers de kinderen wijzen op de verschillende regels; het is dan goed als een kind al weet
wat het wel en niet mag. De belangrijkste regels die de kinderen moeten kennen staan beschreven vanaf pagina 15.

Algemeen
Plezier
Deze huisregels willen we graag beginnen met de belangrijkste regel
en dat is dat er plezier wordt gemaakt! Voor Struin is het belangrijk dat
ouders en kinderen een goede tijd hebben bij ons. Medewerkers streven ernaar plezier te maken met de kinderen, zodat ouders een blij en
gelukkig kind mee naar huis kunnen nemen.
Medewerkers
Struin-medewerkers moeten over meer kwaliteiten beschikken dan de
gemiddelde begeleider van een BSO. Daarom werken wij bij voorkeur
met mensen met een sociale HBO-opleiding. Affiniteit met natuuractiviteiten is een voorwaarde.
Bij Struin werken (assistent) leidinggevenden, 1 administratief medewerker en circa 25 pedagogisch medewerkers. Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon verbonden aan Struin voor het personeel.
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Groepsindeling
Kinderen vanaf 4/5 jaar horen bij een vaste basisgroep van 8 kinderen.
Als er kinderen van 5 en 6 in de groep zitten, kijken we of het mogelijk
is om 8, 9 of 10 kinderen te plaatsen. We letten er dan op dat alle kinderen genoeg aandacht en ruimte kunnen krijgen. Vanaf 6 jaar maken
we groepen van 10 kinderen, vanaf 7 jaar bestaan de groepen uit
maximaal 12 kinderen. Vóór 9.30, ná 17.00 uur en tijdens pauzes kunnen we hier, net als bij elke andere bso, van afwijken tot maximaal 20
kinderen per begeleider. Tijdens de pauzes van medewerkers zit een
kind maximaal 1 uur in een dergelijk grote groep. De pauze van de
medewerkers worden gepland tussen 12.30 en 15.15 uur. Tijdens de
activiteiten kan de leiding/kind-ratio afwijken, zolang de leiding/kindratio op de afdeling maar goed blijft. Afhankelijk van de aangeboden
activiteit en de capaciteiten van de leiding kan worden afgeweken tot
activiteitengroepjes van maximaal 17 kinderen. Hierbij moeten de kinderen de mogelijkheid hebben om binnen 15 minuten terug te zijn bij
hun eigen leiding, hierbij gaan we uit van een maximale transporttijd
(lopend of op de fiets) van 5 minuten. Wanneer een hele groep zich
moet verplaatsen kan het zijn dat het maximaal 15 minuten duurt
voordat de groep is verzameld, op pad kan en bij de andere groep is.
Boven de gebruikelijke ratio van 1 op 10 mogen er geen activiteiten
worden gedaan die om extra toezicht vragen (zo als bij water of boompje klimmen). Dit geldt niet voor kinderen van 2 en 3 jaar; daar blijft
de ratio altijd maximaal 1 op 8 (en de afwijking bij opstart pauze en afronding 1 op 16).
Struin streeft naar een personeelsbestand waarbinnen het mogelijk is
om bij ziekte en vakantie van 2 personeelsleden, vervanging uit eigen
gelederen te leveren.
Daarnaast hebben wij een vaste invalpool met goed ingewerkte medewerkers (bijvoorbeeld oud-stagiair(e)s).
Dit onderstreept ook het belang van het tijdig afmelden van kinderen.
Gebeurt dit niet, dan staan er soms voor niets mensen bij de school en
moeten de overige kinderen onnodig lang wachten omdat er uitgezocht
moet worden waar het kind is gebleven (zei uitgebreid: Pedagogisch
beleidsplan Struin BSO).

Struin-huisregels 2017

6"

Afspraken voor peuters (Struin KDV)
De allerjongsten in de peutergroepen hebben een eigen naam: de eendenkuikens. Voor hen gelden een aantal specifieke afspraken:
We hanteren voor deze groep het ‘4-ogen principe’. Soms is er een extra stagiair aanwezig bij deze groep. Vaak is er meer personeel op kantoor. Zij komen dan onaangekondigd meerdere malen per dag langs. Is
dat niet het geval (bv. bij ziekte of vakantiedagen) dan bevindt een
andere groep van Struin zich vlakbij de kuikengroep; op gehoor- en
gezichtsafstand. Dat is in een open gebied in de velden een andere afstand dan in het dichte bos. De pedagogisch medewerker van de andere groep gaat geregeld een kijkje nemen bij zijn collega (minstens een
keer per dagdeel). In incidentele gevallen kan ook worden teruggevallen op een meeluister apparaat. Waar een andere medewerker van
Struin minstens een keer per dagdeel op mee zal luisteren.
De leiding/kind ratio is altijd maximaal 1 op 8. Er zijn maximaal 3 verschillende pedagogisch medewerkers betrokken per groep. Dit zijn in
2017 Matthijs Gottenbos,Ilse Tummers en Jaap Stuart (inval).
De eendenkuikens maken gebruik van het midden lokaal van het
struinhuisje. Daar staan ook aangepaste bankjes aan de tafels met
rug- en voetsteun. Er mogen maximaal twee kinderen op een bankje
zitten om te voorkomen dat ze elkaar eraf duwen, of over de rugsteun
klimmen om eraf te gaan.
De deur aan de buitenkant (parkeerplaats) moet altijd op slot gedraaid
worden.
De kinderen kunnen des gewenst de gelegenheid krijgen om te slapen.
Daarvoor zijn er schapenvellen en bedjes en een buitenbedje van Lutje
Potje. Tijdens het slapen is altijd een medewerker of stagiair in de
buurt. Ook kan er binnen in het Struin-huisje geslapen worden.
De peuters hebben een kleiner speelgebied op het Struin-land en in de
natuur zoeken ze meer kleinschalige plekken en vaker dezelfde plekken
op, zodat de kinderen eenvoudig hun omgeving herkennen.
De officieel toegestane klimhoogte voor peuters blijkt vaak aan de hoge kant. Daarom beoordeelt de pedagogisch medewerker ter plaatse
welke klimhoogte veilig is.
De jongste kinderen hebben bij de schuillocatie en ophaalplek steeds
een eigen, rustige hoek om te spelen. Ze mogen wel ergens anders
spelen. Op het Struin-land verblijven de peuters in een rustig gedeelte,
niet tussen de andere groepen.
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Om te voorkomen dat de peuters zonder toezicht gaan rondlopen, blijft
het hek op het Struin-land dicht. Het hek is daarom vergrendeld op een
wijze dat jonge kinderen het niet open krijgen.
Kinderen van 2-4 jaar gaan nooit voor een activiteit uit de groep; ze
blijven bij hun vaste begeleider. Soms komt het voor dat ze in een
groep van 16 kinderen zitten als hun vaste begeleider pauze heeft.
Niveaus
Er zijn 4 verschillende kindniveaus: eendenkuiken, eend, ibis en wouw.
De niveaus worden bepaald door leeftijd. Eendenkuikens zijn kinderen
van 2 en 3 jaar, eenden zijn de kinderen van 4 tot en met 6 jaar. Ibissen zijn kinderen van 7 en 8 jaar (met zwemdiploma) en wouwen zijn
kinderen van 9 jaar en ouder. In individuele gevallen kan een kind na
overleg soms later of eerder van niveau wisselen. Een kind van 8 jaar
zonder zwemdiploma kan eventueel ibis worden indien de zweminstructeur erop vertrouwd dat het kind wel naar de kant komt als het in het
water valt. Voor elk niveau gelden andere regels en andere verantwoordelijkheden; deze zijn terug te vinden op pagina 18 en 19.
Doordat we veel jonge kinderen hebben, zijn er meerdere eendenbasisgroepen. U kind wordt dagelijks ingedeeld in een eendengroep
(kuifeenden, tafeleenden, slobeenden, wilde eenden, bergeenden). De
ibissen en wouwen en in sommige gevallen de oudste eenden, worden
ingedeeld in kleur groepen die staan voor dieren, namelijk zwarte-,
grijze- of rode dieren. Een kind van 6,5 kan dan in de zwarte groep
worden ingedeeld. Hij/zij is dan een zwarte eend. Zit uw kind van 10 in
de rode groep, dan is hij/zij dus een rode wouw (namelijk een wouw in
de rode groep).
De kinderen weten altijd zelf welk niveau ze hebben en dragen gekleurde fluitjes (eend: geel, ibis: rood, wouw: wit). (Zie uitgebreid: Pedagogisch Beleidsplan Struin BSO, werkwijze).
Afspraken en bevoegdheden per niveau
We letten goed op de veiligheid van de kinderen zelf en van de kinderen in de directe omgeving. Daarom gelden per niveau duidelijke afspraken en bevoegdheden. De pedagogisch medewerker mag regels
aanscherpen als de situatie hierom vraagt. De medewerker bespreekt
deze aanscherping met zijn/haar leidinggevende om zo tot duidelijkheid te komen in de regels. Om calamiteiten te voorkomen of snel te
kunnen ingrijpen, spelen de eenden, maximaal 30 meter van de lei-
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ding. De specifieke afspraken en regels per niveau staan beschreven op
pagina 18.
Afspraken over het weer
Algemeen
In principe spelen wij bij Struin altijd buiten. Elke BSO-dag bekijken de
assistent leidinggevenden van de Struin-afdelingen de buienradar en
informeren voor het begin van de middag hun team.
Als officiële instanties afraden om naar buiten te gaan, dan spelen wij
binnen.
Onweer
Bij kans op onweer, kiezen wij ervoor om in de buurt van de schuillocatie te spelen. Voor het omgaan met (kans op) onweer hebben we een
protocol opgesteld waarin beschreven staat wat wij en de kinderen
moeten doen. Dit protocol wordt minimaal 1 keer per jaar met de kinderen doorgenomen: in maart en vlak na de zomervakantie.
Kou
Op een lange wintervakantiedag starten de kinderen ‘s ochtends binnen
en warmen zich tussendoor binnen op, of arriveren iets eerder dan gebruikelijk. Kinderen die het koud hebben en niet meer warm te krijgen
zijn, gaan met een pedagogisch medewerker naar de binnenlocatie.
Medewerkers hebben altijd een tas met warme reservekleding bij zich.
Zonkracht
Wij zoeken in de zomer tussen 12.00 en 15.00 uur zoveel mogelijk de
schaduw op.
Afspraken in de buurt van water
We leren de kinderen op warme zonnige dagen niet met blote huid in
poelen en sloten te gaan staan in verband met zwemmersjeuk (platworm). Kortstondig pootjebaden kan normaal gesproken geen kwaad.
Uiteraard leren we kinderen erop te letten geen oppervlaktewater te
drinken en voedsel niet in contact te laten komen met oppervlaktewater. Kinderen moeten met (water)schoenen het water in op locaties zoals de Bisonbaai. Dit ter voorkoming van wondjes aan de voeten door
glas of schelpen. We leren kinderen te letten op de aanwezigheid van
blauwalgen (drijvende korsten losse algen in alle kleuren zonder draden). Specifieke afspraken in de buurt van water zijn terug te lezen op
pagina 19.
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Binnen- en buitenruimten
Kinderen mogen scherpe voorwerpen als glas of metalen niet oprapen.
Wanneer kinderen glas vinden moeten ze dit laten weten aan een medewerker die het vervolgens kan opruimen. Wanneer kinderen metalen
voorwerpen vinden moeten ze dat melden bij de leiding, die kan inschatten of het om een gevaarlijk voorwerp is. Mocht blijken dat het
een gevaarlijk of onduidelijk explosief gaat, meldt de leiding dat bij de
assistent leidinggevende die eventueel kan overleggen met de politie.
Wanneer wij binnen spelen is het verboden om groot gereedschap als
zagen, hamers en dergelijke te gebruiken.
Het Struin-land
Het Struin-land aan de Dijkgraaf van Wijckweg zien wij als een stuk
speelnatuur en niet als een natuurspeelterrein. Alle gevaren die je in de
natuur kunt tegenkomen kun je ook op het Struin-land tegenkomen. Er
groeien wilde doornstruiken, giftige planten, er ligt poep van pony's, er
liggen soms dode dieren, je kunt er van een boomstam vallen en er
liggen waterpartijen. Deze zijn op het eenden-land max. 30 cm diep.
En op het ibissen-/wouwen-land deel ligt 1 echt diepe poel.
Deze natuurlijke risico's van het Struin-land horen bij de risico's van
onze natuurlijke omgeving. Voor eventuele ‘natuurlijke ongelukken’ is
Struin niet aansprakelijk. Ook voor beschadigingen aan hekwerk en
andere kunstmatige objecten geldt: Struin-land is enkel toegankelijk op
eigen risico.
Op het Struin-land mogen kinderen dubbel zo ver als gebruikelijk spelen, mits de kinderen geen gereedschappen gebruiken die extra toezicht vragen. Dit geldt ook voor eenden op het ibissen-/wouwen-land,
mits de waterstand hier minder van 30 cm is. Indien er eenden op het
ibissen-/wouwen-land lopen is er altijd een leiding bij de poel.
Struin-huisje
Het Struin-huisje is de schuillocatie voor Struin-afdeling NijmegenOoijpolder en het kinderdagverblijf. Het gebouw wordt tevens gebruikt
als kantoorruimte en garage.
Kantoor
Kantoorspullen moeten voor binnenkomst van de kinderen worden opgeruimd. Wanneer er een kort kind-bezoek is, is het zaak dat de kantoormedewerker erbij blijft.
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Berging
Spullen die voor kinderen gevaarlijk kunnen zijn zoals schoonmaakmiddelen, aanstekers/lucifers of toners worden in een kast opgeborgen
die kan worden afgesloten. Als er kinderen bij Struin zijn, zal deze kast
op slot zitten. De berging is voor kinderen verboden toegang.
Keuken
Wanneer medewerkers voor zichzelf koffie of theezetten, moet deze
worden bewaard in goed afgesloten thermosflessen.
In de keukentjes zijn inductiekookplaten aanwezig; deze zijn snel koud
en worden minder heet dan gaskookplaten. De inductiekookplaten gaan
pas aan als er iets van metaal op staat. De platen hebben een extra
‘slot-knop’. De kookplaten zijn tevens voorzien van opstaande randen
zodat een kind een pan niet zomaar van de kookplaat kan trekken.
In de keukentjes worden scherpe messen opgeborgen in een speciale
messenhouder (direct onder de keukenkastjes). Dat geldt zowel voor
vieze als schone messen.
Eten en drinken
Kinderen krijgen van Struin altijd biologische groenten en/of fruit te
eten en cracker als extraatje in de middag. Ook heeft de pedagogisch
medewerker altijd iets te drinken bij zich; (extra) water bij warm weer
en warme (kinder)thee bij koud weer.
Bij verjaardagen verzorgt Struin graag lekkere biologische traktaties
voor de groep van uw kind.
Kinderen leren over de eetbare natuur. Voordat kinderen iets in hun
mond stoppen moet het eerst worden gewassen. Eenden moeten daarnaast altijd toestemming vragen aan een medewerker voordat ze iets
in hun mond stoppen. Ibissen en wouwen mogen een aantal planten en
vruchten, na afspoelen zelfstandig plukken en eten. Paddenstoelen
mogen in geen geval zelfstandig geplukt en gegeten worden, dit gebeurt altijd onder toezicht.
Fietsen
De fietsontwerper van de Struin-fietsen zorgt persoonlijk voor het onderhoud aan fietsonderdelen die direct van invloed zijn op de veiligheid
van de fietsen, zoals remmen, besturing of schakelkast.
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BELANGRIJKSTE AFSPRAKEN OP EN RIJ:
Fietsen: verlichting
In januari 2013 zijn op alle fietsen veel reflectoren aangebracht om zo
optimaal mogelijk zichtbaar te zijn in het verkeer, met speciale aandacht voor de zijkanten van de groepsfietsen. Bij onze Struin-fietsen is
gekozen voor een goede kwaliteit verlichting. Op elke fiets zitten extra
reserve led-lampjes.
Fietsen: technische gedeelte van de motor groeps- en bakfietsen:
Bij het achteruitrijden moet de motor uit; dat geldt ook bij het afstappen van de fiets. Bij de kleinste problemen met de remmen, besturing,
schakelkast en de trappers van de bestuurder wordt de fiets tijdelijk
stilgelegd en door de ontwerper nagekeken. Het Struin-team krijgt
hierover jaarlijks uitleg (in de winter).
Sneeuw en ijs
IJs
Bij ijs en sneeuw gelden speciale afspraken. Voor het betreden van het
ijs wordt onderscheid gemaakt naar het type water waarop ijs ligt.
Ondergelopen stuk land/uiterwaarden
Door het ijs zie je niet of nauwelijks water, maar wel de bodem. Dit is
ideaal speelijs waar je altijd naartoe mag. Let wel op eventuele sloten.
Klein diep water (sloot of poel - dieper dan 30 cm)
Denk aan een sloot van 3 meter breed of een poel. Hier moet het ijs
minimaal 8 cm dik zijn. Deze plekken mogen alleen betreden worden
als de directie van Struin toestemming heeft gegeven aan de medewerkers.
Groot water (dieper dan 30 cm)
Bijvoorbeeld de Oude Waal, een kolk of het meertje. Hier moet het ijs
minimaal 12 cm dik zijn! Deze plekken mogen alleen betreden worden
als de directie van Struin toestemming heeft gegeven aan de medewerkers.

Struin-huisregels 2017

12"

Omgaan met dode dieren
We gaan respectvol om met dode dieren. Dode dieren laten we liggen
of worden verplaatst naar een plek waar onze kinderen ze goed kunnen
bekijken. Deze plek ligt op ruime afstand van de speellocatie.
Verse en rottende dierlijke resten worden niet met blote handen aangeraakt. Indien dit per ongeluk wel gebeurt, worden handen grondig
gewassen.
Als kinderen de dode dieren willen bestuderen, schatten we in of ze dit
aankunnen. Vooral bij kleuters letten we extra goed op of ze het emotioneel aan kunnen.
Natuurgebieden
Bij specifieke gevaren als bijvoorbeeld stromend of diep water, wordt
gezamenlijk een veiligheids- en gebiedsafbakeningsronde gehouden
zodat de kinderen het speelgebied goed kennen.
Als er grote dieren lopen, blijven we op minimaal 25 meter van de dieren en lopen niet tussen 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 (zoals vermeld staat op borden). Ook de paarden op het Struin-land worden gezien als wilde dieren. Dus ook daarbij blijven we op een afstand van 25 meter.
Als er binnen 100 meter grote grazers bevinden houden wij eenden en
ibissen bij de leiding. Wouwen leren we om binnen 100 meter van grazers niet te gaan spelen
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Veiligheidsrisico’s die bij het spel in de vrije natuur horen
De volgende risico’s zijn uiterst klein of hebben in de regel geen blijvende gevolgen, maar zijn in een natuurgebied niet 100% uit te sluiten:
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Kind wordt omvergelopen door grote grazer (kinderen oefenen
wel hoe ze dit kunnen voorkomen, pedagogisch medewerker
krijgt professionele training)
Ouder kind raakt te water (wat betreft spelen bij water krijgen
oudere kinderen hier in samenspraak met de ouders en Struin
een eigen verantwoordelijkheidsniveau in)
Kind valt uit een boom tijdens het klimmen tot maximaal 2,5
meter hoogte (hierbij breek je gewoonlijk geen nek of rug maar
misschien wel een arm)
Ouder kind (vanaf 7 jaar) valt uit een boom terwijl het onder
toezicht klimt tot maximaal 4 meter
Kind zaagt of snijdt zich in de vinger
Kind struikelt over oneffenheid of valt over boomwortel
Kind glijdt uit over gladde, natte plek
Kind bezeert zich aan prikkeldraad of aan zwerfvuil
Kind bezeert zich aan een doornstruik
Kind kruipt onder omheining door en komt klem te zitten
Kind klimt over omheining en valt
Kind raakt te water tijdens vlot bouwen
Kind wordt geprikt/gebeten door een teek, wesp, prikkelstruik,
mug, of krijgt last van ‘zwemmersjeuk’ (eenden platworm)
Kind verdwaalt
Groepsfiets wordt aangereden (vervoer met onze fiets is naar inschatting van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid voor kinderen veiliger dan lopen en zelfs fietsen, maar
minder veilig dan met de auto)
Kind wordt aangevallen door een hond (kinderen leren wel dat
zij takken direct weggooien als er een hond aankomt)
Planten, bomen of paddenstoelen roepen een allergische of na
ongeoorloofde inname een vergiftigende reactie op
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Regels en afspraken voor ouders
Hieronder bespreken wij een aantal regels en afspraken waar u als ouder rekening mee moet houden.
Wennen
Het aanvangsniveau van het kind wordt samen met de ouders bepaald
en tijdens de intake schriftelijk vastgelegd. Kinderen worden zoveel
mogelijk naar leeftijd ingedeeld. Wij raden ouders aan om de eerste
keer met het kind mee te gaan om te wennen aan Struin. Tijdens de
eerste dag zal er aandacht voor het nieuwe kind en worden alle kinderen voorgesteld. Twee maanden na de start van het kind zal een
evaluatiegesprek worden gepland tussen ouders en de pedagogisch
medewerker van het kind.
Wanneer een kind dat al enige tijd bij Struin zit, gaat wisselen van
groep gebeurt dat in eerste instantie tijdens de activiteiten. We hanteren bij Struin een ‘open deuren’ beleid, wat betekent dat kinderen tijdens activiteiten ook in een andere groep dan de eigen mogen deelnemen aan de activiteit. Een kind dat naar een andere groep gaat, picknickt in de vertrouwde groep en mag na de picknick spelen met de kinderen uit de nieuwe groep. De week erna picknickt en speelt het kind
dan in de nieuwe groep. Daarnaast zijn er in april evaluatiegesprekken
voor alle Struin-kinderen.
Afspraken over het weer
Kledingadvies
We adviseren passende kleding bij elk weertype. Een kind dat verkeerd
is gekleed zal een mindere Struin-dag hebben dan een kind dat goed is
gekleed (zie ook ons infoboekje onder het kopje ‘Kleding bij verschillende weertypen’).
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Zonkracht
De zon kan ook al in de vroege lente zeer sterk zijn. We verwachten
van ouders dat zij hun kind(eren) ‘s ochtends insmeren. Daarnaast adviseren we dringend lange mouwen en een hoed.
Bij warm weer zoeken we zo veel mogelijk het water op. Kinderen kunnen dan in of aan het water spelen. Kinderen mogen niet met blote
voeten in het water. We raden waterschoenen aan. Wanneer kinderen
geen waterschoenen aan hebben gaan ze met de eigen schoenen het
water in of helemaal niet het water in. Dit omdat er glas, scherpe
schelpen of andere scherpe voorwerpen in het water kunnen liggen.
Ophaallocatie
Ouders die bij het ophalen een tas willen neerzetten, moeten die tas bij
de pedagogisch medewerker plaatsen die de afmeldingen bijhoudt. Op
het Struin-land is hiervoor een speciale plek bij de ingang aan de buitenzijde van het hekwerk. Deze plek is zichtbaar gemaakt met een
bordje.
Eten en drinken
Uw kind moet altijd een drinkbeker bij zich hebben. Wanneer u uw kind
eigen eten of drinken meegeeft, doet u dat in afsluitbare en herbruikbare bekers, bakjes of flesjes. Dus geen plastic zakjes en wegwerpdrinkpakjes omdat deze slecht zijn voor de natuur als ze daarin blijven
liggen. Ouders die hun kind wegwerpplastic meegegeven, spreken we
hierop aan. Wanneer een kind herhaaldelijk toch eten en drinken mee
neemt in wegwerpverpakkingen van of met plastic, wordt in beslag genomen door de leiding.
Als uw kind een voedselintolerantie en/of allergie heeft en of een epi
pen bij zich moet hebben, dan moet u dat tijdens de intake aan ons
bekendmaken. Ouders moeten een toestemmingsformulier ondertekenen indien er medicatie of een EpiPen moet worden toegediend bij ernstige allergieën. Wij vermelden het vervolgens op de afsprakenkaart/intakelijst en op de ophaallijst.
Vanaf 1 maart t/m 31 oktober mag geen vleeswaar, melk of ander bederfelijk voedsel gegeten worden. Voeding die wordt meegenomen
door de Struin-leiding, wordt gecontroleerd op houdbaarheid en versheid.
Vanaf 1 augustus t/m 31 oktober mag er geen zoet beleg mee i.v.m.
wespen.
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Mocht u zelf een traktatie willen meegeven bij bijvoorbeeld een verjaardag of afscheid, dan adviseren wij fruit (liefst verschillende soorten), gedroogd fruit, noten of bijvoorbeeld kaas.
Hygiëne en veiligheid
Teken
In het ‘tekenseizoen’ (april t/m oktober) zijn we extra alert op teken bij
kinderen. Ook proberen we bij de speellocatiekeuze rekening te houden
met de hoeveelheid teken. Wij kunnen de kinderen echter niet uitgebreid checken. Daarom vragen wij de ouders hun kind zelf uitgebreid te
controleren op teken na een dag Struinen (ook buiten het seizoen).
Struin informeert nieuwe Struin-ouders over de ziekte van Lyme, en
herinnert de ouders 2 keer per jaar via de nieuwsbrief aan de tekencontroles.
Medicijnen
Ouders moeten het duidelijk aangeven wanneer hun kind lijdt aan een
speciale ziekte en/of speciale medicijnen nodig heeft.
Fietsen
We adviseren alle kinderen een fietshelm te dragen.
Kinderen mogen niet op de eigen fiets meefietsen. Dit i.v.m. met de
veiligheid van alle andere kinderen en de medewerkers.
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Regels en afspraken voor kinderen
Afspraken en bevoegdheden per niveau (eendenkuiken, eend, ibis,
wouw)
EENDENKUIKEN
(groene fluit)

EEND
(gele fluit)

IBIS
(rode fluit)

WOUW
(witte fluit)

Leeftijd

2 t/m 3

3 t/m 6

7 t/m 8

9 t/m 12

Voorwaarden

Geen zwemdiploma

Geen zwemdiploma

Zwemdiploma A

diploma A

Kunnen lopen

Niet ongehoorzaam

Niet ongehoorzaam

Sociaal vaardig

Sociale- en veiligheids- afspraken zijn
mogelijk

Ziet zelf gevaren
Volgt altijd veiligheidsafspraken op

Motorisch handig

Afstand
tot leiding

Direct toezicht

30 meter
60 meter op het
Struin-land
Binnen gehoor- of
zicht afstand
(is meer dan 30 m op
open veld)

Kan uit water met
steilere oever klimmen
(bv slootkant)
100 meter
200 meter op het
Struin-land

Goed gedrag bij grote
grazers

1000 meter
Leiding spreekt locatie af

Fluit hoorbaar
(let dus op wind)

Kleine schep

Leiding spreekt
grenzen af
Kleine schep

Kleine schep

Dunschiller

Dunschiller

Dunschiller

Toegestaan
materiaal
(zelf pakken)

Natuurlijk materiaal om
mee te spelen

Toegestaan
op afstand
van 1 niveau
terug
(niet zelf
pakken)

Direct toezicht

Direct toezicht

30 meter

100 meter

Zwaardvechten met
zwieptakken

Puntig zakmes

Puntig zakmes

Puntig zakmes

Kleine zagen

Kleine zagen

Kleine zagen

Zwaardvechten met
zwieptakken

Zwaardvechten met
zwieptakken

Zwaardvechten met
zwieptakken

Boompje klimmen

Boompje klimmen

Boompje klimmen

Direct toezicht

30 meter

Struinboog

Struinboog

Middel / grote schep

Middel / grote schep

Grote zaag
Bij de groep blijven

Grote zaag
Zelfstandig 30 kmweg oversteken

Boompje klimmen wordt
individueel bekeken

Toegestaan
op afstand
van 2 niveaus terug

Verkeer

Hand in hand lopen
Het liefst per fiets in het
verkeer
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Afspraken in de buurt van water
EENDEKUIKENS moeten altijd onder direct toezicht zijn in de buurt
van water. Ook in ondiep water is voor peuters verdrinkingsgevaar.
Verder mogen ze nooit verder dan tot de enkels in het water.
Afstand tot leiding

EEND
30 m
water tot 30 cm diep

IBIS
100 m

Regenplassen

Toegestaan

Toegestaan

Beekjes
(bv. Duivelsberg)

Toegestaan

Toegestaan

Slootkanten
noch flauw noch steil

Tot aan de rand, niet erin
Wel op de steiger

Tot de enkels in water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen
Wel op de steiger

Afstand tot leiding

Direct toezicht als het water
dieper is dan 30 cm

30 m

WOUW
1000 m

100 m

Recreatieplassen
(bv. Bisonbaai maar
ook plassen Groenlanden)
Beken
(bv. beekje Persingen)

Tot de knieën in water
(bij flauwe oevers)

Tot borsthoogte in water

Tot de knieën in water

Tot borsthoogte in water

Monding meertje

Tot de knieën in water

Tot het kruis in het water

Rivierstranden
i.v.m. scheepsgolven
(bv. Waalstrand)

Tot de enkels in water

Tot de knieën in water

Steile oevers
(bv. vistrap/pontje)

Lichaamslengte afstand
houden tot de oever

Tot de enkels in water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen

Stromend water
(bv. op de kribben) en
niet beklimbare oevers
(bv. Waalkade)
Duiker in Zeumke, met
sterk stromend water

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan, wel onder begeleiding kijken op lichaamslengte afstand

Niet toegestaan
wel onder begeleiding kijken
op lichaamslengte afstand

Als er ijs ligt

Alle niveaus alleen onder direct toezicht

Vlotten bouwen
Onderstaande regels gelden boven diep water.
Ibissen en wouwen mogen met vlotten het water op, mits;
, Het niet stromend en/of te koud water is,
, Er maximaal 2 kinderen op zitten,
, De kinderen een zwemvest aan hebben,
, De kinderen geen dikke (winter)kleding aan hebben,
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,
,

Er geen gevaarlijke plekken in het water zijn, als prikkeldraad,
Tot maximaal 30 meter van de leiding vandaan het water op. De
leiding heeft continu overzicht op de kinderen op het water.

Binnen- en buitenruimten
Het is binnen verboden om te rennen, met een bal te spelen of met iets
te gooien. Het is binnen verboden om op de vensterbanken te klimmen.
Tijdens het eten (binnen en buiten) is de regel dat de eenden zitten. Dit
ter voorkoming van onrust en verslikken.
Het is binnen verboden om met potloden te lopen, op meubilair te
klimmen, aan snoeren te trekken of aan stopcontacten te zitten. Er mag
niet met deuren of klapdeuren gespeeld worden. Alle deuren moeten
openstaan zodat niemand zich eraan kan stoten of door een ruit kan
vallen. De toegang tot keukens en bergingen zijn verboden.
Specifiek afdeling De Goffert:
In het halletje waar het alarm zit, mag niet gespeeld worden. Bij het
binnenspelen moet de gang rechts van het lokaal worden afgesloten
(met een stoel) want er staat daar een niet afgedekte radiator.
Sociale vaardigheden
Kinderen laten elkaar uitspreken en luisteren naar elkaar. Ze schreeuwen niet door elkaar heen.
Kinderen mogen niet slaan, schoppen, vechten, schelden of spugen.
Ieder kind ruimt de eigen gebruikte spullen op nadat het klaar is met
spelen. Doet het kind dit niet dan kan er niet overgegaan worden tot
een volgende activiteit. Kinderen leren om elkaar hier ook op aan te
spreken.
Wanneer de BSO sluit, helpt iedereen met opruimen.
Kinderen gaan zuinig om met materialen, gooien er niet mee en maken
ook niets opzettelijk kapot.
Omgang met onacceptabel gedrag
Wanneer een kind zich onacceptabel gedraagt, gaat het even apart om
over zijn gedrag na te denken. Het kind kan zelf aangeven als het genoeg heeft nagedacht en zijn gedrag met de pedagogisch medewerker
wil bespreken.
Eten en drinken
Elk kind dient een rugzak bij zich te hebben met een afsluitbare drinkbeker en eventueel extra boterhammen in een afsluitbare en herbruikStruin-huisregels 2017
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bare broodtrommel. In de vakanties, op studiedagen en op lange dagen
moeten de ouders fruit en een lunchpakket meegeven (hetzelfde als op
een normale schooldag).
Omgaan met het verkeer en de fietsen
Alle kinderen fietsen mee op een groepsfiets of zitten in een bakfiets.
De kleinste kleuters zitten voorop de groepsfiets, of in een bakfiets
Kinderen
De kinderen moeten hun beide handen aan de stang houden, naar voren kijken, niets in de handen houden, niet schreeuwen en geen fratsen
uithalen.
Kinderen die snel moe worden en in slaap kunnen vallen op de groepsfiets, moeten in een bakfiets vervoerd worden. Als er geen bakfiets beschikbaar is, dan wordt het kind voorop de groepsfiets gezet tussen 2
andere kinderen in. Dit wordt duidelijk vermeld op de ophaallijst. De
fietsregels worden jaarlijks met de kinderen doorgenomen.
Omgaan met sneeuw/ijs
IJs
Kinderen mogen op het ijs geen rugzakken mee en dragen bij voorkeur
een fietshelm (of muts) i.v.m. valgevaar.
Sneeuw
Alleen sneeuwballen gooien als de medespelers het goed vinden en niet
in het gezicht.
Iglo’s bouwen: Niet te veel gewicht, want het geheel kan instorten met
een kind eronder.
Omgaan met vuur
Om een vuur zitten maximaal 10 kinderen. Kinderen mogen niet met de
rug naar het vuur staan of zitten. Kinderen houden minimaal 50 cm afstand van de bak; bij minder afstand moet de pedagogisch medewerker
toestemming geven. Alleen ibissen en wouwen mogen met poken in het
vuur komen. De poken worden laag gehouden. Kinderen die met de poken willen zwaaien, blijven zwaaiend op ruime afstand van andere kinderen. Er is altijd voldoende water of een blusdeken aanwezig.
Omgaan met dode dieren
Kinderen mogen dode dieren alleen met een stok aanraken. Verder
kunnen ze het dier bekijken met hun ogen. Botten, veren en dergelijke
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mogen worden verzameld, maar alleen met blote handen en als er geen
verse vleesresten meer opzitten en ze niet meer ruiken. Komt een kind
toch in aanraking met vleesresten, dan moeten de handen worden gewassen met een hygiënische gel.
Bomen klimmen
Eendekuikens mogen maximaal tot 2,5 meter klimmen. Vaak is dat te
hoog. Er wordt individueel ingeschat wat een kind aankan.
Hoogte laagste lichaamsdeel

Eend

Ibis

Wouw

1 meter

Is geen klimmen, risico uitproberen mag

2,5 meter

Direct
toezicht op
verantwoord
klimmen

4 meter

Niet toegestaan

Zelfstandig doch verantwoord

Direct toezicht op verantwoord klimmen

Verantwoord klimmen:
• Niet in vochtige bomen
• Niet boven stenen, uitstekende harde objecten zoals afgezaagde
boomstobbetjes
• In gezonde, levende bomen
• Voor alle boomsoorten geldt dat. Zo’n tak mag dus wel buigen,
maar niet breken. Kennen de kinderen de boom al, dan hoeft dat
niet.
• Als uitzondering op de vorige regel gelden dode bomen, dode takken, en afgebroken boomstammen en takken die door de leiding
zijn uitgeprobeerd tot het stuk/de hoogte waar de kinderen bij
mogen en/of kunnen.
• De kinderen leren om niet in ‘breekbomen’ te klimmen zoals populier, klimop, paardenkastanje of kraakwilg
• Leiding breekt preventief alle breekbare dode takken op klimhoogte bij het klimmen maar ook tussendoor bij vrij spel van de
kinderen
• Gebruikelijk met 3 ledematen of kort met 2 handen/armen bij minimaal 2 takken steun zoeken. Is een tak/stam dikker dan je vingers kunnen omklemmen, dan mag je er met alle ledematen op
vertrouwen
• Laat kinderen vooral gecontroleerd leren en ervaren wat er mis
kan gaan. Bijvoorbeeld dat je je evenwicht verliest wanneer een
boom glad is of als een tak breekt. Daarbij grijpen we natuurlijk in
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•

als het echt gevaarlijk wordt
Wees extra alert op extra hoogte bij bijvoorbeeld bomen op hellingen

Natuurgebieden
We leren de kinderen respectvol om te gaan met de natuur. Kinderen
mogen geen zinloze vernielingen aanbrengen in de natuur en zullen
hierop aangesproken worden als ze dat wel doen. Ook mogen de kinderen geen levende dieren mee naar huis nemen, onnodig opjagen of
onnodig lang bestuderen. Wanneer een kind verdwaald is, moet het op
de plek blijven waar het is en eerst 3 keer hard STRUIN roepen. Bij
geen reactie moet het kind hard op de fluit blazen en eventueel nog een
2de keer als nog geen reactie komt. Wanneer er nog steeds geen reactie
is, gaat het kind opzoek naar een volwassene die vertrouwd overkomt.
Het kind vraagt deze persoon om een van de 4 telefoonnummers te bellen die op het fluitje staan.
Kinderen hebben een fluitje dat ze altijd kunnen gebruiken als ze zich
niet veilig voelen. Op deze fluit staan 4 mobiele nummers van Struin.
Hiervan moeten er altijd minimaal 2 leesbaar zijn. Zo niet, dan moet er
een nieuw stickertje op het fluitje worden geplakt.
Verantwoord
We leren de kinderen rekening te houden met de natuur. En verstoren
de natuur niet ernstig of nutteloos:
• In de broedtijd van vogels letten we op het gedrag van vogels
(alarmroep). We blijven niet te lang bij een nestje. Even langs lopen kan geen kwaad.
• Kijken bij een burcht van een bever of das kan geen kwaad, maar
we gaan niet op een burcht staan en verblijven niet lang binnen
25 meter van een burcht.
• Zeldzame dieren worden extra voorzichtig behandeld. Salamanders worden bijvoorbeeld alleen door leiding in een bakje met water even getoond aan de kinderen.
• Bruine en groene kikkers en een gewone pad worden enkel in natte handen aangeraakt.
• Voor activiteiten gebruiken we alleen een deel van de lokaal algemene en niet landelijk zeldzame soorten. Als er minimaal 100
bloemen van 1 soort op een veld staan, gebruiken we er 10 gebruiken.
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•
•

•
•

•
•

Zaden e.d. gebruiken we altijd als ze worden verspreid. Dus rijpe
stuifzwammen mogen allemaal worden geploft.
Kapot maken van planten staan we alleen toe bij exoten zoals japanse duizendknoop, reuzenspringbalsemien. Wel vinden we het
goed om een enkele paden door een bos of veld vol brandnetels
of klissen open te houden.
Bij ondiepe waterkanten leren we de kinderen op te passen voor
massaal aanwezige kikkervisjes.
Bij het vangen van beestjes in klein water met een organische
blubberbodem, woelen we niet de bodem om, wat het water vertroebeld.
Materiaal wat uit de poel komt gaat altijd terug in het water.
Boomstammen die worden omgedraaid tijdens beestjes zoeken
worden altijd teruggelegd.
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Regels en afspraken medewerkers
Medewerkers
Voor het gemak spreken we van medewerkers; hiermee bedoelen we
een pedagogisch medewerker, invalkracht, stagiair(e), vrijwilligers,
medewerker in opleiding en de directie.
Personeel en invalkrachten
De wet stelt een pedagogische opleiding als harde eis voor iedereen die
voor en bij Struin werkt. We kijken hierbij naar de beroepskwalificatie
zoals die geldt volgens de CAO Kinderopvang. Iedereen die voor en bij
Struin werkt, heeft een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Iedereen die voor en bij Struin werkt, spreekt vloeiend Nederlands.
In de vakanties (lange werkdagen) heeft iedere begeleider een verplichte pauze van 30 minuten op een dag van meer dan 5,5 uur.
Medicijnen en sigaretten
Medicijnen en sigaretten van pedagogisch medewerkers moeten buiten
bereik van kinderen bewaard worden. Dus niet in een tas of jas die ergens voor het grijpen ligt.
Rugzak
Medewerkers hebben altijd een rugzak bij zich.
Alle medewerkers van Struin hebben een zakelijke telefoon voor communicatie en mogelijke calamiteiten.
Ziekte
Als een pedagogisch medewerker ziek is, blijft hij thuis. Bij lichte verkoudheid kan hij werken. Bij hoesten en niezen let de medewerker erop dat hij dit niet richting de kinderen doet. Daarnaast wast hij de handen om besmetting te voorkomen.
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Eigen kinderen en oppas
Medewerkers die kinderen bij Struin hebben mogen niet hun kinderen
in de eigen groep hebben. Ze mogen wel groepsleid(st)er zijn op dezelfde afdeling.
Het is niet toegestaan dat pedagogisch medewerkers, stagiair(e)s of
vrijwilligers thuis bij ouders particulier oppassen.
Afspraken over het weer
Alle kinderen die we in de lente en zomer tussen 12.00 en 14.30 uur
ophalen (lange Struin-dagen) smeren we nog extra in met waterbestendige zonnecrème op natuurlijke basis.
Afspraken en bevoegdheden per niveau
Specifieke afspraken per niveau zijn terug te lezen op blz. 18.
Afspraken in de buurt van water
Kinderen moeten met (water)schoenen het water in op locaties, zoals
de Bisonbaai. Dit ter voorkoming van wonden aan de voeten door glas
of schelpen.
Er mag enkel op of nabij het strand gespeeld worden als er minimaal
wind waarneembaar is met een natte vinger van uit een richting anders
dan uit de richting van de scheepsvaart, Is dit niet het geval houden
we 250 meter afstand van de schepen.
Voor toezicht op de eendenkuikens en eenden bij het water bestaat de
volgende afspraak: de pedagogisch medewerker staat aan de waterkant. Als iemand van de leiding pauze gaat houden of een kind naar
het toilet moet, dan gaat iedereen het water uit.
Specifieke afspraken per niveau zijn terug te lezen op blz. 18 ‘Afspraken en bevoegdheden per niveau’ (eendenkuiken, eend, ibis, wouw).
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Afspraken over spelen in de Waal
Algemene regels:
• Eendekuikens blijven onder direct toezicht van de pedagogisch
medewerker
• Eenden spelen maximaal 15 meter van de pedagogisch medewerker; ibissen/wouw maximaal 30 meter
• Blijf ALTIJD minimaal 30 meter verwijderd van de krib
• Continu zicht op eenden, ibissen en wouwen als ze in het water
spelen
• Houd ook toezicht op naderende grote boten
• Eendenkuikens en eenden spelen met enkels BOVEN water
• Ibissen en wouwen spelen met de knieën BOVEN water
• Bij sterk terugtrekkend water, allemaal het droge strand op
• Niet rollen in de golven
• Er moet minimaal 30 meter afstand worden gehouden van de
krib aan stroomafwaardse zijde van de groep en minimaal 60
meter aan de stroomopwaardse zijde van de groep (zie afbeelding).
• Pedagogisch medewerker controleert altijd op stijlranden in het
water
• Wanneer de pedagogisch medewerker zich niet goed genoeg
voelt, de concentratie niet optimaal is, mogen de kinderen niet
het water in
• Zit er in de groep een kind dat niet luistert, dan mag het niet het
water in
• Moet een kind plassen met hulp, dan moeten alle kinderen uit het
water. Tijdens het plassen, houdt de pedagogisch medewerker
continu toezicht op de groep
• Kinderen gaan enkel het water in op door de directie goed gekeurde stranden.
Toezicht bij twee groepen op het strand
Het strand wordt denkbeeldig in 6 stukken van 30 meter verdeeld.

Krib"

Nijmegen

Krib"

Stroming
30M
Millingen

Pedagogisch medewerker 1 speelt met zijn groep stroomopwaarts
vanaf 90 meter tot maximaal 120 meter vanaf de linker krib gezien.
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Pedagogisch medewerker 2 speelt met zijn kinderen stroomafwaarts
vanaf 60 meter tot 30 meter vanaf de linker krib gezien. De medewerkers staan dus met de ruggen naar elkaar. Deze afstanden komen in
de Stadswaard goed uit. Op de Vlietberg is het iets kleiner en blijft een
speelgebied over van circa 20 tot 25 meter.
Regels in het Meertje tussen woonboot en Waalstrand
• Eendekuikens blijven onder direct toezicht van de pedagogisch
medewerker
• Eenden spelen tot 15 meter van de pedagogisch medewerker;
ibissen/wouwen tot 30 meter
• Eenden spelen met knieën boven water
• Ibissen/wouwen spelen met kruis boven water
• Minimaal 30 meter afstand tot de eerste boot
• 30 meter afstand tussen 2 groepen
• Nooit voorbij de denkbeeldige lijn vanaf de boom op het strand
en de krib

Boot"
30M

•

•
•

Als er een stijlrand aanwezig is waaronder het dieper is dan de
maximale toegestane diepte voor het kind, dan spelen de kinderen op minimaal 30 meter afstand van de stijlrand
Voor de duidelijkheid ALTIJD 30 meter uitmeten. Zo leren de kinderen ook afstanden in te schatten
De pedagogisch medewerker staat hier ALTIJD in het water met
de rug naar de Waal, aan de rand van de maximale diepte en de
kinderen spelen links voor de pedagogisch medewerker

Binnen- en buitenruimten
De assistent leidinggevenden zorgen voor extra controle in zandbakken
bij de ophaallocaties op zwerfafval en ontlasting. Bij speeltoestellen is
er direct toezicht.
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Struin-land
Zodra alle kinderen op het land zijn worden de poorten opgesloten zodat kinderen niet van het land af kunnen.
Omgang met onacceptabel gedrag
De pedagogisch medewerker luistert eerst goed naar het kind.
De pedagogisch medewerker geeft uitleg waarom zijn gedrag niet geaccepteerd wordt.
Wanneer het kind een spelletje maakt van de correcties, kan de pedagogisch medewerker een kind uit de groep halen en apart laten spelen.
Bij Struin maken we gebruik van een protocol conflicthantering. Loopt
een pedagogisch medewerker vast in een situatie, dan kan een andere
medewerker worden ingeschakeld ter ondersteuning of ter observatie.
Eten en drinken
Thee gaat nooit kokendheet de thermosfles in of op tafel. Wanneer wij
met de kinderen kruiden gaan plukken en verwerken om te eten, hebben de medewerkers wel kokendheet water in de thermosfles zitten.
Dit om de kruiden goed te kunnen ontsmetten. De medewerker heeft in
dat geval ook koud water mee om het hete water af te koelen. Voordat
de kinderen thee drinken checkt de medewerker de temperatuur van
de thee.
Drinkwater wordt dagelijks ververst en zit in de thermosfles of jerrycan
waar het nog koel uit moet komen als het gedronken wordt.
In de zomervakantie, als het zeer warm is, gebruikt Struin een koelbox
om de lunch koel te houden. Fruit en groenten worden gewassen voordat we het eten en niet geschild door de pedagogisch medewerker;
kinderen eten dus fruit met schil.
Hygiëne en veiligheid
Personeel
Medewerkers die langer dan een jaar bij Struin werken, hebben een
BHV-diploma of zijn daarvoor in opleiding. Een nieuwe medewerker die
nog geen BHV heeft, moet altijd met zijn groep binnen gehoorafstand
van een andere pedagogisch medewerker spelen.
Met het oog op eventuele noodgevallen, blijven de pedagogisch medewerkers van de verschillende peuter- en kleutergroepen (eendenkuikens en eenden) zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt. Maar de sfeer
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ven bestaan. Daarom is het niet de bedoeling dat de verschillende
kleutergroepen ‘dicht op elkaar kruipen’; daarentegen moet gespeeld
worden in groepen van 8 kinderen.
De begeleiders hebben korte en schone nagels. De medewerkers dragen kleding zonder diep decolleté.
Medewerkers die ziek zijn, blijven thuis. Bij een lichte verkoudheid
kunnen zij komen werken.
Inhoud Struin-rugzak
In de basisrugzak van elke pedagogisch medewerker zit: de dagmap
met daarin o.a. het Help-protocol met noodnummers, de dagkindlijsten, informatie over allergieën en eventuele ziekten van de kinderen, de telefoonnummerlijst van ouders en scholen, de EHBOtrommel, wc-papier, schep, hygiënische doekjes, pen en zakmes en
een zakelijke mobiele telefoon.
Alle medewerkers hebben een tas met reservekleding mee.
Pedagogisch medewerkers en kinderen
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, na hoesten of niezen en als we wonden hebben verzorgd. De pedagogisch medewerker wijst de kinderen erop om
in de elleboog te niezen of te hoesten, en dus niet in de richting van
iemand anders. Zelf geven zij hierin het goede voorbeeld.
WC
Struin heeft een schoonmaakprotocol opgesteld waarin staat beschreven hoe het Struin-huisje en bijbehorende toiletten worden schoongemaakt en door wie.
Tevens hebben we speciale plaskuiltjes ingevoerd op locaties waar we
veel komen. (Een kuil met een rechtopstaande stok ernaast ter herkenning). De wc op de schuillocaties wordt door de scholen onderhouden. In vakanties wordt de wc dagelijks nagekeken en zo nodig
schoongemaakt.
Veel kinderen gaan direct na school naar de wc.
Als de kinderen onderweg moeten plassen, kan dat. De pedagogisch
medewerker is uitgerust met een schep, wc-papier en met hygiënische
doekjes. Kinderen en medewerkers gebruiken na afloop de doekjes
i.p.v. de handen te wassen. Bij peuters en kleuters (2-6 jarigen) gebeurt het laatste onder toezicht.
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Calamiteiten
4 keer per jaar wordt het protocol ‘HELP! 112’ doorgenomen met de
kinderen zodat ze weten wat te doen bij nood/calamiteiten. Oudere
kinderen krijgen extra veel uitleg. Dit gebeurt in maart, juni, september en december. Kinderen die nieuw bij Struin komen krijgen deze uitleg direct.
Kinderen hebben een fluitje dat ze altijd kunnen gebruiken als ze zich
niet veilig voelen. Op deze fluit staan 4 mobiele nummers van Struin.
Hiervan moeten er altijd minimaal 2 leesbaar zijn. Zo niet, dan moet er
een nieuw stickertje op het fluitje worden geplakt.
Ziekten, luizen en teken (ziekte van Lyme)
Wanneer een kind ziek is, mag het tijdens spelletjes geen fysiek contact hebben andere kinderen. Bij luizen wordt erop gelet dat de kinderen de kleren niet tegen of op elkaar leggen.
De aandoeningen/allergieën worden op alle ophaallijsten gezet (gemarkeerd met een kleur) en persoonlijk met alle medewerkers besproken. De betreffende kinderen hebben een opvallend paars elastiekje
aan hun fluitje.
Paracetamol mag alleen toegediend worden als dit met ouders telefonisch is overlegd.
Kinderen met een EpiPen worden uitdrukkelijk vermeld op de ophaallijst en er moet hierover geregeld contact zijn met de ouders. Ouders
geven vooraf schriftelijk toestemming voor het toedienen van een EpiPen of andere medicatie. Er wordt jaarlijks een EpiPen-oefening gedaan
met het team tijdens de jaarlijkse BHV-cursus.
Medicatie
Pedagogisch medewerkers mogen geen medicatie toedienen als dit niet
is besproken met de ouders of als ouders geen schriftelijke toestemming hebben gegeven.
EpiPennen en pufjes voor astma bevinden zich, na overleg met de ouders, in de tas van het kind. Vanwege het mobiele karakter van Struin
vinden we deze maatregel veiliger dan het bewaren in kasten of in tassen van medewerkers (denk aan ziekte/inval).
Benodigheden en overige
Buiten de picknick om gebruiken we geen consumpties tijdens het spelen, zodat kinderen zich niet kunnen verslikken.
De kinderen vanaf 4 jaar mogen zelfstandig kleine schepjes en dunschillers pakken (zie afspraken en bevoegdheden per niveau, blz. 15).
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Kookspullen en thermosflessen worden na een werkdag grondig afgewassen (thuis en/of op de werkplek).
Touw wordt alleen doelgericht voor activiteiten ingezet en niet voor het
vrije spel.
Omgaan met het verkeer en de fietsen: aankomst & vertrek
Bij Struin ligt een uitgebreid fiets- en verkeersprotocol voor medewerkers en stagiair(e)s. Met daarin o.a. instructies voor het fietsgebruik en
een overzicht van gevaarlijke plekken en straten langs de ophaalroutes
in Nijmegen-Ooijpolder, Lent en de De Goffert.
Fietservaringen worden verzameld in een document. Dit document beschrijft gevaarlijke verkeerssituaties en situaties die zich met Struinfietsen kunnen voordoen. Het document wordt jaarlijks bijgewerkt en
wordt uitgereikt aan alle nieuwe Struin-medewerkers.
Fietsen: m.b.t. het verkeer
Bij het vaststellen van een fietsroute, wordt gekozen voor de rustigste
wegen. De fietsen rijden zoveel mogelijk op de fietsstroken. Staat er
een hindernis tussen de fietsstrook en de rijbaan dan kan de fiets ook
via de rijbaan fietsen. Bijvoorbeeld: Ligt er een dusdanig bochtige
fietsstrook achter een bushalte, en steekt de fiets daardoor een stuk de
rijbaan op, dan kan de fiets beter via de rijbaan de halte passeren.
Stagiair(e)s en starters
Stagiair(e)s en nieuwe medewerkers krijgen bij hun start bij Struin
eerst uitleg over de fietsen. Nieuwe medewerkers fietsen in het begin
nog niet alleen. Stagiairs gebruiken alleen de bakfiets en niet de
groepsfiets of koets. Stagiairs mogen alleen fietsen, maar nooit lang en
een zo kort en simpel mogelijke route. Een stagiair mag niet langer dan
een half uur alleen met kinderen zijn. Hij/zij blijft dan zolang mogelijk
bij de school. En fietst zo nodig een pedagogisch medewerker van
Struin tegemoet. Er worden duidelijke afspraken met de stagiair gemaakt. Hij/zij moet telefonisch goed bereikbaar zijn en het zelf ook
aandurven om met kinderen te fietsen.
Pedagogisch medewerkers
Alle Struin-medewerkers krijgen zoveel mogelijk een ´vaste´ fiets. Zo
raken zij vertrouwd met hun ´eigen´ fiets waardoor eventuele mankementen snel worden opgemerkt.
Bij nevel en als het donker wordt, gaan alle fietslampen aan. Wanneer
medewerkers in de schemering op de fiets zitten dragen ze veiligheidshesje om extra op te vallen.
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De pedagogisch medewerkers zorgen voor optimale veiligheid tijdens
het rijden: hand uitsteken, overzicht houden etc. Veiligheid gaat boven
tempo. Zij zorgen ook voor het welbevinden van de kinderen en fietsen
bijvoorbeeld niet te snel, zodat kinderen niet bang worden. Zij moeten
de kleinste kleuters kunnen zien tijdens het fietsen.
Andere Struin-fietsen inhalen mag alleen bij een 100% veilige situatie.
Bij wangedrag van kinderen stopt de fiets en worden de regels besproken. De fietsregels worden 2 keer per jaar besproken tijdens het HELP
protocol, in maart en september. Er wordt zoveel mogelijk in colonne
gefietst. Pedagogisch medewerkers zoeken direct contact met de fiets
coördinator wanneer zij denken dat er iets met de groepsfiets is (bijvoorbeeld als de groepsfiets vreemde geluiden maakt).
Ophalen op school
Bij het ophalen van de kinderen van de school wordt op de lijstis er altijd een iemand verantwoordelijk voor het controleren of alle kinderen
op de fiets zitten. Dit wordt op de lijst aangegeven. Wanneer er meerdere medewerkers bij de school zijn wordt er iemand aangewezen die
hier verantwoordelijk voor is.
Assistent leidinggevende (AL)
Bij aankomst in de natuur houdt de assistent leidinggevende (AL) overzicht over het aantal kinderen en de afmeldingen van de dag.
Na afloop telt de AL of alle kinderen weer zijn verzameld. De AL telt de
kinderen pas als ze op de fiets zitten, niet eerder. Na het tellen fietst
iedereen in colonne een stukje door, waar de AL een laatste telling
doet. Medewerkers zijn na de eerste telling verantwoordelijk voor de
kinderen die op hun fiets zitten.
De assistent leidinggevende van de betreffende locatie fietst altijd als
laatste achter de colonne aan, zodat geen kind achterblijft. De AL zorgt
voor optimale uitvoering van de fietsafspraken.
Omgaan met sneeuw/ijs
IJs
Bij ijs en sneeuw gelden speciale afspraken. Medewerkers moeten de
kwaliteit en de dikte van het ijs kunnen bekijken voordat ze met de
groep het ijs opgaan. Dus als er sneeuw op het ijs ligt gaan we niet het
ijs op. De pedagogisch medewerker heeft op het ijs altijd extra reservekleding mee.
Het ijs wordt vooraf door een pedagogisch medewerker gecontroleerd,
door er in het midden flink op te stampen. Langs flauwe oevers kan
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worden gelopen mits er geen diepe stukken zijn langs de oever. Voor
het betreden van het ijs wordt onderscheid gemaakt naar het type water waarop ijs ligt.
Ondergelopen stuk land/uiterwaarden
Je ziet de bodem eronder en onder het ijs is geen of nauwelijks water.
Dit is ideaal speel-ijs waar je altijd naartoe mag. Let wel op eventuele
sloten.
Klein ondiep water (sloot of poel / max. 30 cm diep)
Denk aan een sloot van 3 meter breed of een poel. Hier moet het ijs
minimaal 8 cm dik zijn.
Groot diep water (dieper dan 30 cm)
Bijvoorbeeld de Oude Waal, de kolk of het meertje. Hier moet het ijs
minimaal 12 cm dik zijn! Deze plekken mogen alleen betreden worden
als de directie van Struin toestemming heeft gegeven aan de medewerkers. Daarnaast geldt ook hier dat de medewerkers zelf uitgebreid
controleren op meerdere plekken.
Bij ijs met meer dan 30 cm water eronder, vallen ook ibissen en wouwen onder direct toezicht!
Sneeuw
Bij het bouwen van iglo’s is altijd een pedagogisch medewerker aanwezig die toezicht houdt.
Sleeën
Tijdens het sleeën is altijd direct toezicht. We leren de kinderen ook om
te roepen als ze naar beneden glijden. De pedagogisch medewerker
houdt bij het sleeën de drukte, afstand van kinderen en de splitsing
van kind-groepen in de gaten.
Bij Struin wordt dit protocol jaarlijks in oktober met het team besproken.
Omgaan met vuur
Er is altijd toezicht bij het vuur. Een vuur wordt in een vuurschaal of
vuurbak gemaakt.
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Natuurgebieden
Wanneer kinderen verdwalen is er een ‘fluitjes-protocol’. Daarin staat
wat kinderen moeten doen als ze verdwaald zijn of in nood verkeren.
Dit protocol staat op pagina 19 onder de kop ‘Natuurgebieden’. De beschreven procedure wordt minstens 4 keer per jaar met de kinderen
geoefend (elke seizoen). Kinderen die nieuw komen bij Struin krijgen
deze uitleg direct. Verder wijzen we hier op het noodplan ‘Help bij
Nood’ dat bij Struin is op te vragen.
Bij het verlaten van de picknickplek controleert de medewerker samen
met de kinderen of er afval is blijven liggen en ruimt dit zo nodig op.
De medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het verwijderen van
Struin-afval uit de natuurgebieden. Hygiënische doekjes mogen niet
achtergelaten worden in de natuur, composteerbaar wc-afval wordt begraven.
Struin leiding/stagiair controleert daarom altijd na een grote boodschap
van kindereren of de plek netjes is achtergelaten.
Activiteiten
Kabelbaan:
• Kabelbaan niet te hoog maken, zodat kinderen nooit van echt
hoog kunnen vallen.
• Niet boven harde boomstronken, stenen etc.
• Er moet altijd een leiding voor de eindboom staan om de
kinderen op te vangen, zodat ze niet tegen de boom botsen.
• Maak het touw laag om de voet van de boom vast, kinderen
kunnen dan niet tegen de boom botsen, omdat ze daarvoor al
met de voeten op de grond komen.
• Het touw moet regelmatig gecontroleerd worden of het nog wel
sterk genoeg is, ivm vocht en ouderdom etc.
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BSO STRUIN

Buitenschoolse Opvang in de Natuur
Postadres: Dijkgraaf van Wijckweg 11
6522 KS Nijmegen
Telefoon: 024 7506085
Email:
info@struin.nl
Website: www.struin.nl
KvK:
56741456
Triodos:
NL26 TRIO 0390451924

"
"
"

KDV STRUIN, afdeling Nijmegen –Ooijpolder: het Struin-land
Dijkgraaf van Wijckweg 11, 6522 KS Nijmegen
Telefoon: 06-18941985,
Landelijk Register KDV: 134293848

"

BSO STRUIN, afdeling Nijmegen-Ooijpolder
Dijkgraaf van Wijckweg 11, 6522 KS Nijmegen
Telefoon: 06-18941985 (onder BSO-tijd bereikbaar en in vakanties)
Landelijk Register BSO: 128352875
BSO STRUIN, afdeling Lent: De Verwondering
Georges Brassenstraat 61, 6663 MH Lent
Telefoon: 06-29054606 (onder BSO-tijd bereikbaar)
Landelijk Register: 143613777
Garage: Steltsestraat 18, Lent
BSO STRUIN, afdeling De Goffert: De Hazesprong
Dingostraat 71, 6531 PA Nijmegen
Telefoon: 06-21138857 (onder BSO-tijd bereikbaar en in vakanties)
Landelijk Register: 202842423
Garage: Hatertseweg tussen 297 en 299, Nijmegen
BSO Struin, afdeling West: De Lanteerne
Henry Dunantstraat 8, Nijmegen
Telefoon: 06-21138857 (onder BSO-tijd bereikbaar)
Landelijk Register: 186355828
Garage: Hatertseweg (tussen 297-299), Nijmegen
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