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Parkeren van auto’s en fietsen:
De auto’s van de begeleiders worden geparkeerd aan de voorkant van het terrein. De ouders
kunnen de auto’s dicht bij de zorgboerderij kwijt. De fietsen kunnen in de schuur staan bij de
andere fietsen van de zorgboerderij. Het toegangshek mag nergens geblokkeerd worden.
Halen en brengen van kinderen
Breng en haal tijden worden voorafgaand aan de opvang en tijdens aanvraag indicatie
afgestemd. Overdracht kort en krachtig en alleen van toepassing op dat moment.
Niemand loopt zonder toestemming van het terrein af / weglopen is niet toegestaan.
Afmeldingen dienen minimaal 48 uur van tevoren middels de mail worden doorgegeven.
Is iemand op de dag zelf afwezig dan bellen naar de zorgboerderij 0546-632066
Kinderen die door een ander worden opgehaald:
Kinderen worden door eigen ouders opgehaald / gebracht of door de ingeplande taxi /
vervoerder. Een minderjarig kind mag in GEEN geval met een ander mee, ook niet met een
ouder die GEEN ouderlijke macht heeft. Alleen als ouders zelf hebben aangegeven, dat hun
kind door een ander wordt opgehaald, zal het kind met deze persoon mee gaan. Anders blijft
het kind onder de verantwoording van de directie / aanwezige begeleiding op de
zorgboerderij.
Verantwoording binnen / buiten terrein zorgboerderij:
Zodra een kind / deelnemer op terrein en binnen hek van de zorgboerderij is en ouders hebben
terrein verlaten, is de zorgboerderij verantwoordelijk. Op het moment dat de ouders het kind
hebben gezien, opgehaald en verlaten samen het terrein en zijn buiten het hek → ligt de
verantwoording weer bij de ouders.
Planning / activiteiten / spullen en ruimten:
De begeleiders overleggen we wat we gaan doen die dag.
We gaan zuinig om met alle materialen en speelgoed en → Samen delen, samen spelen
Laat een ruimte netjes achter , ook als het voor even is → deuren dicht, lampen uit, stoelen
aanschuiven, speelgoed / activiteit opruimen, afwas in de machine OF netjes op aanrecht,
tafels / stoelen / aanrecht schoon, tv’s uit, schone vloer, schoon en opgeruimd aanrecht,
schone doeken, laat de ruimten netjes , SCHOON en OPGERUIMD achter !
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Gedragsregels:
- Jassen aan de kapstok
- Laarzen in het laarzen hok, vieze schoenen binnen op de mat
- Tassen aan de kapstok
- Medicatie leg je op de plek van bestemming
- Er wordt niet gerookt door minderjarigen. Rookplek is achter op het erf op de
toegewezen plek. Roken in overleg en alleen bij toestemming medewerker, niemand
loopt zo maar de activiteit uit
- Iedereen loopt in het gebouw ( niet rennen )
- We praten rustig, duidelijk en respectvol en we helpen elkaar
- We praten om de beurt, laten elkaar uitpraten en luisteren naar elkaar
- We praten op kleine afstand van elkaar ( niet schreeuwen als je ver weg staat )
- Als je iets niet weet mag je het altijd vragen
Omgangsregels:
- Iedereen accepteert en respecteert elkaar
- Stoeien mag → buiten, mits iedereen dit leuk vindt STOP = STOP
- We roddelen niet over elkaar
- We vernielen niks van elkaar of de zorgboerderij
- Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn
vertrouwelijk en worden niet besproken met buitenstaanders
- Klachten bespreken we in eerste instantie met de zorgboer(in) of medewerkers
- Wij zijn lief voor de dieren dan zijn zij lief voor ons
- We helpen elkaar
- Als we iets niet leuk vinden, dan zeggen we dat tegen elkaar, en lossen we het samen
op
- We overleggen wanneer we ons mobieltje willen gebruiken
- We maken niet zonder toestemming foto’s of video’s van kinderen, deelnemers,
bezoekers of begeleiding
- Het gebruik van mobieltjes, tablets enz. gebeurt op eigen risico
Hygiëne:
- Na elk toilet bezoek wassen we onze handen
- Voor het eten wassen we onze handen
- Ook na het werken of na aaien van de dieren wassen we onze handen
- We laten het toilet schoon achter
- We vertellen wanneer het wc papier op is
- Eten en drinken gezamenlijk
- Voor het eten houden we een momentje stilte
- We nemen de tijd om in gezelligheid en in rust te eten
- Samen ruimen we weer op en maken we de ruimte schoon

2

Protocol

HUISREGELS ALLES KIDTS

27-09-2021

Keuken
• De toegang: Overdag voor iedereen – tijdens nacht op slot !
• Gebruik: Kinderen mogen alleen met toestemming van de begeleider en met toezicht
in de keuken iets pakken of taken uitvoeren.
• In de keuken: wordt omgegaan met de producten onder de hygiënecode.
Buitenterrein
• De kinderen spelen: binnen de hekken van de opvang.
• Het opruimen van het materiaal: wordt na het spelen gecontroleerd door de
begeleiding van de zorgboerderij. Als er die dag nog wel naar buiten wordt gegaan zal
al het rijdende materiaal in de kapschuur worden opgesteld. Zodat er geen mensen
kunnen struikelen en dat het weer uitdagend is als de kinderen naar buiten gaan.
• Waar mogen de kinderen fietsen / skelteren: de kinderen hebben de ruimte om
rondom de zorgboerderij te skelteren en te rennen. FIETSEN MAG NIET op het erg !
Dit wordt goed in de gaten gehouden door de begeleiding.
• Speeltuin: er wordt onder toezicht van begeleiding gespeeld – gebruikt speelgoed
wordt nadien opgeruimd !
Dieren en hun verzorging
Alleen onder begeleiding van een zorgmedewerker van de zorgboerderij – kinderen /
deelnemers mogen dit NIET alleen ! alleen als bekend is dat een kind / deelnemer deze
zelfstandigheid aankan. Daarna altijd nogmaals checken !
Eigen dieren kunnen niet meegenomen worden / zijn niet toegestaan.
Schuren - Knutselschuur / skelter / fietsen / laarzen schuur
Deze worden alleen betreed onder begeleiding van een begeleider. Kinderen mogen NIET
alleen. Alle spullen worden opgeruimd waar ze horen te liggen. Kinderen worden hierop
gecontroleerd, begeleid en opgevoed.
Opruimen
Gebeurd op vaste tijden per dag. Voor elke maaltijd, tussendoortje en bij beëindiging van de
activiteit, wordt de groep / ruimte door de kinderen / deelnemers, SAMEN met de begeleiders
opgeruimd. Dit geeft weer een moment van rust in de groep.
De Schoonmaak
Bij de zorgboerderij is de regel; wat je hebt gebruikt ruim je op en maak je schoon, tevens
volgens de schoonmaaklijsten. Deze schoonmaaklijst zit in de overdrachtsmap.
Veilig gedrag
• Warmwater: De temperatuur word door de begeleider ingesteld kinderen mogen dit
niet zelfstandig doen.
• Vaste plaatsen: Alle werkproducten staan op een vaste plaats. In de schoonmaakkast
die tevens op slot kan.
• Nooduitgang: Moet altijd vrij toegankelijk zijn, NOOIT geblokkeerd.
• Handen wassen: Bij binnenkomst, na toiletgang, voor het eten, na dierenverzorging.
• Speelgoed: Kinderen / deelnemers spelen met speelgoed dat voor hen / niveau /
leeftijd geschikt is.
• Schuur: De knutselschuur en dieren schuur mogen deelnemers niet betreden zonder
begeleiding.
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