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21. Protocol wandelen/ uitstapjes/ Park Steenenburg 

Pedagogisch medewerksters kunnen altijd een wandeling gaan maken, om te genieten van het mooie weer. 
In de omgeving is van alles te doen: een speeltuin, diertjes die gevoerd kunnen worden, de basisschool waar 
kinderen VVE-activiteiten mee mogen doen, maar ook wandelen in Park Steenenburg is voor de kinderen een 
leuke ervaring. Van spelen in de blaadjes tot picknicken bij mooi weer.  
 
De algemene regel voor het wandelen:  

- Er wordt met 2 PM’ers of een PM’er en een stagiaire gewandeld, als er naar Park Steenenburg wordt 
gegaan, dit in verband met het vier-ogen principe. Kan er maar één PM’er weg om te gaan wandelen, dan 
zal zij in het bewoonde gebied wandelen, zodat zij altijd gezien kan worden. Dit kan dan alleen met gebruik 
van de Kiddybus. 

- Zorg dat je een mobiele telefoon bij je hebt en dat je kenbaar maakt dat je gaat wandelen. 

- Tel de kinderen voordat je vertrekt, maar ook als je van de locatie terugkeert richting de Villa worden de 
kinderen geteld. 

- Zorg dat de kinderen onder tot 2 jaar in de Kiddybus zitten, waarbij ze met de riempjes vastgezet worden. 

- Zorg dat de kinderen vanaf 3 jaar die mogen wandelen, de regels kennen:  
o Alle kinderen lopen achter elkaar aan het wandelkoord. 
o Tijdens het wandelen wordt het wandelkoord niet losgelaten 
o Er wordt niet geduwd, niet gerend en niet getrokken aan het koord.  

- Bij gebruik van het wandelkoord, loopt er ALTIJD 1 PM’er/ stagiaire voorop en 1 PM’er achteraan (géén 
stagiaire).  

- Geef, als je gaat wandelen in het park, kinderen bij minder goed weer overalletjes aan en/of fleecetruien en 
laarzen.  

- We lopen met de kinderen, los of in de Kiddybus, vanaf de kersttijd tot in de lente in de goot, langs de 
stoeprand en niet op het gras. Er mag niet in het gras gewandeld worden vanwege eventuele hondenpoep. 
Van de lente tot ongeveer de kerstperiode lopen we langs de heg van de Villa over het gras en de goot van 
het doodlopende deel van de Middelweg naar de poort. Niet langs de sloot lopen! 
 

Let op de gevaren in Park Steenenburg: 

- Er zijn veel sloten en plassen. In deze sloten en plassen ligt vaak kroos, waardoor het niet goed zichtbaar is 
dat er zich water onder bevind. 

- Er wordt ook gefietst en gewandeld door andere mensen, ook met honden. De honden dienen aangelijnd te 
zijn. Mocht dit niet het geval zijn, spreek baasjes gerust aan. 

- In Park Steenenburg vinden bouwwerkzaamheden plaats, houdt hier rekening mee als er een wandeling 
wordt gemaakt. 

 
Daarom stellen wij voor het wandelen náár de Poort en bínnen de Poort een aantal regels: 

- We gaan Park Steenenburg altijd binnen via het ijzeren hek naast de parkeerplaatsen op de Middelweg. 
Deze is altijd open. 

- Wandelen binnen de Poort mág los van het koord onder de volgende voorwaarden: 

- Vrij spel mag alleen op de grasvelden rondom het kasteel; 
o Zorg dan altijd dat er overzicht is op de kinderen; 
o Tel steeds of je alle kinderen hebt; 
o Zorg dat de kinderen altijd in je blikveld spelen; 
o Maak vooraf afspraken met je groepje kinderen. 

 
Indien overalletjes zo vuil zijn of nat zijn. Hang deze te drogen of doe deze in de was (40 graden). Berg de 
laarzen op, zo ook na het dragen van de overalletjes. De overalletjes mogen niet in de droger.  

 


