
 

Protocol Uitstapjes en vervoer 

 

Bij DONS zoeken we vooral naar plezier en vertier in en om de school. Een uitstapje komt 

zeker voor, maar we proberen dit te beperken. We streven ernaar om een uitstapje te 

ondernemen onder begeleiding van ten minste twee DONS-docenten en een 

beroepskracht-kind-ratio van 1 op 8. Dit doen we in kleine groepjes. In de Nieuwsbrief aan 

ouders, voorafgaand aan een vakantie, noemen we de uitstapjes die mogelijk gedaan 

kunnen worden, indien de kindplanning het toelaat.  

 

We maken onderscheid tussen kleine en grote uitstapjes.  

Kleine uitstapjes zijn in de directe omgeving op loopafstand van de DONS-locatie en vinden 

meestal spontaan plaats. Voorbeelden hiervan zijn: een herfstwandeling, picknick of 

activiteit in het park, naar een speeltuin of de kinderboerderij. Deze uitstapjes hoeven niet 

vooraf doorgegeven te worden aan de ouders, wel aan de dagleiding. 

 

Grote uitstapjes zijn langer durende uitstapjes buiten de wijk waar de DONS-locatie is 

gelegen en waarbij een vervoersmiddel nodig is. Voorbeelden hiervan zijn: naar een 

theatervoorstelling, museum of dierentuin. Voorafgaande aan een vakantie maakt het 

Creatief Beleidsteam van DONS voor elke DONS-locatie een overzicht met geschikte 

uitstapjes en mailt dit naar de dagleiding. Ook kunnen er grote uitstapjes gedaan worden op 

een reguliere DONS-dag aan de hand van het blokthema. Grote uitstapjes worden altijd van 

te voren overlegd met de locatiemanager en/of DONS kantoor en gecommuniceerd naar 

ouders. 

 

Bij een uitstapje wordt bepaald wie er meegaat, hoe er gereisd wordt, wie voor welke 

kinderen verantwoordelijk is en hoe laat en waar de kinderen worden teruggebracht . In elk 

geval zorgen wij altijd dat we uiterlijk om 17.30 uur weer op de DONS-locatie terug zijn.  

Afhankelijk van de groepsgrootte en afstand reizen we al wandelend, per taxi(busje) of 

openbaar vervoer, auto of fiets. Voor vervoer van een jong kind per auto of fiets, gebruiken 

we een auto- of fietsstoeltje. 

 

De verantwoordelijke DONS-docenten zorgen ervoor dat zij het volgende meenemen: 

● presentielijst met voor-, achternaam en (nood)telefoonnummer van de kinderen die 

mee op stap zijn; 

● eigen identiteitsbewijs; 

● OV- kaartjes aan keycords en contant geld voor de taxi of noodgevallen; 
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● DONS-mobiel van de betreffende locatie en/of eigen telefoon die voldoende 

opgeladen is en aan staat zodat hij/zij goed bereikbaar is; 

● trolley of rugzak; 

● EHBO-setje en met zonnig weer zonnebrand; 

● voldoende eten en drinken; 

● eventuele medicijnen van kinderen. 

 

Voor vertrek zorgt de DONS-docent ervoor dat alle kinderen naar de wc zijn geweest en hun 

keycord met het logo en telefoonnummer van DONS erop om hebben.  

 

De docenten leggen goed uit aan de kinderen wat het doel is van het uitstapje, hoe de 

(mid)dag eruit zal zien en aan welke gedragsregels ze zich moeten houden, zoals twee aan 

twee in de rij blijven wandelen en veilig oversteken. 

 

Spreek een trefpunt af op de bestemming en maak de volgende afspraak met de kinderen: 

als je niet meer weet waar je precies bent, vraag hulp aan volwassenen om je heen. Zie het 

Protocol Vermissing van een kind indien een kind tijdens een uitstapje plotseling vermist 

wordt. 
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