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Protocol Veilig Buitenspelen 
 

Kinderen 
- Kinderen mogen niet zonder toezicht in de fietsencontainer komen. Deze zit op slot en wordt 

alleen geopend bij het in- en uithalen van de fietsen aan het begin en einde van de 

opvangmiddag. 

- Het buitengedeelte achter de fietsencontainer is verboden terrein voor de kinderen, hier 

mag niet meer worden gespeeld. Kinderen worden hier op gewezen wanneer zij hier toch 

willen spelen.  

- Kinderen mogen niet op de wal en achter de wal van de skeelerbaan spelen. Ook hier 

worden de kinderen op gewezen wanneer zij hier toch spelen. 

- Er wordt alleen buiten gespeeld vóór het clubgebouw van de Edese IJsvereniging. Naast en 

achter het gebouw mag niet gespeeld worden in de vrije momenten. Deze ruimten worden 

alleen gebruikt tijdens het sporten. Dit omdat wij aan deze zijden van het gebouw niet 

voldoende overzicht hebben op de kinderen. 

- Kinderen mogen niet zelfstandig door het hek. Het hek wordt na het ophalen van de laatste 

kinderen gesloten en pas weer open gedaan bij het ophalen van kinderen door de ouders. 

- Er mag niet met de fietsen en skelters op het gras gereden worden, hiervoor wordt alleen de 

skeelerbaan gebruikt. 

Medewerkers 
- Per groep wordt er afgesproken welke medewerkers er binnen blijven en welke er buiten 

lopen. Op warme dagen zijn alle medewerkers buiten, omdat alle kinderen ook buiten zijn. Af 

en toe lopen er medewerkers naar binnen, wanneer er toch kinderen binnen zijn. 

- De medewerkers die buiten staan, nemen vaste plekken in en wisselen elkaar hier in af. Er 

staat altijd 2 medewerkers in beide bochten van de skeelerbaan, 1 medewerker op het 

grasveld en minimaal 1 medewerker voor het gebouw bij de picknicktafels. Alle overige 

medewerkers lopen rond over het terrein of zijn binnen. 

- Medewerkers spreken kinderen altijd aan als zij ergens spelen waar ze niet mogen komen. 

- Bij het verzamelen voor het sporten, worden alle kinderen op hun groep geteld en wordt de 

namenlijst gecontroleerd, zodat vóór het weggaan duidelijk is of alle kinderen verzameld zijn.  

 

 


