
Protocol Buiten spelen                                                                      

We vinden het belangrijk dat kinderen in een uitdagende omgeving tot ontwikkeling komen en de 
vrijheid en ruimte ervaren.  
We streven ernaar dat alle kinderen op De Scharrelboerderij lekker buiten gaan spelen. 
Kinderen hebben de mogelijkheid om op De Scharrelboerderij lekker hun energie kwijt te kunnen. 
 
Wat is de reden dat we buiten spelen zo belangrijk vinden: 

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. Daar is buiten ruimte voor. 

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 
dood gaan. 

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. 

Uitgangspunt  B.S.O. 
We streven ernaar dat er minimaal 1 uur per dag wordt buien gespeeld. De natuurspeeltuin ‘De 
woeste weide’ biedt ruimte voor motorische ontwikkeling en biedt ruimte voor ontdekkingen en 
experimenten. In deze speeltuin gelden duidelijke afspraken.  Er zijn overalls en laarzen aanwezig 
voor het buiten spelen. 
 
In de Knuffel- en Speelschuur is er ruimte om overdekt rond te kunnen fietsen en steppen. Naast het 
spelen, hebben de kinderen ook de mogelijkheid om te knuffelen met de verschillende dieren die er 
aanwezig zijn. 
 
De kinderen van de B.S.O. mogen zonder toezicht gebruik maken van het hele terrein. Ouders 
moeten hier vooraf wel toestemming voor geven en wordt een zelfstandigheidscontract afgesloten. 
 
Werkinstructie kinderen 4-12 jaar: 
Er wordt minimaal 1x per dag buiten gespeeld tijdens schooldagen. In vakanties en op studiedagen 
streven wij naar minimaal 2 x per dag. 

Bij minder weer of bijzondere activiteiten worden kinderen goed aangekleed. Er zijn overalls en 
laarzen aanwezig. 

De buitenruimte wordt voor de kinderen naar buiten gaan gecontroleerd op gevaarlijke materialen 
(gebroken glas, weggegooide sigarettenpeuken etc.) 



De buitenruimte wordt voor de kinderen naar buiten gaan zorgvuldig afgesloten. 

De materialen en speeltoestellen waarmee wordt buiten gespeeld voldoen (indien van toepassing) 
aan de wettelijke eisen voor veiligheid en worden regelmatig gecontroleerd (Risico Inventarisatie 
Veiligheid). 
 
Kinderen van de B.S.O. mogen, indien akkoord van ouders, zelfstandig buiten spelen.  
Dit zijn onze regels: 
- Als je naar buiten wilt, vraag je dit even.  
- Als je naar de Knuffel- en Speelschuur wilt, vraag je dit even 
- Overleg of je een jas aandoet of dat je zonder jas kan spelen.  
- Als je klaar bent met spelen, ruim je het op.  
- We gebruiken het speelgoed waarvoor het bedoeld is.  
- Als er iets kapot gaat, zeg je dat even.  
- Afval gooien we gelijk in de prullenbak.  
- We kijken goed om ons heen als we rennen, fietsen, skeeleren of skelteren.  
- Als je iets ziet wat gevaarlijk is kom je het even zeggen. 
- Je houdt rekening met kleine kinderen. 
- Ruim los speelmateriaal in de buurt van speeltoestellen direct op. 
- Je speelt niet met het speelgoed van kleine kinderen. 
- Er wordt niet gefietst in de Knuffel- en Speelschuur. 
- In het bijzijn van de boerin of de pedagogisch medewerker, mag je een dier uit zijn hok pakken. 
 

De buitenruimte biedt voldoende diversiteit in ontdekkingsmogelijkheden en materialen. 
Bijvoorbeeld; zand, water, moestuin, ballen en verstopmogelijkheden. 

De ontwikkeling en de ontdekkingsreis van kinderen wordt door de pedagogisch medewerkers op 
een positieve en ondersteunende manier begeleid. 

Bij warm en of extreem zonnig weer treedt het hitteprotocol in werking. 

Bij een vermist kind treedt het protocol kind vermist in werking. 

Dagelijks worden de buiten- en binnenspeeltuin gecontroleerd. 
 
Jaarlijks worden alle protocollen besproken met het team en eventueel gewijzigd. 


