VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BETREFFENDE
PADXPRESS
Stichting Cultuurpad – naleving veiligheidsvoorschriften inzake www.padxpress.nl
Voor aanbieders

Gebruik van dit document: aanbieder geeft aan kennis te hebben genomen van dit document bij het aanmaken van
een account
Geldige AV: bij deelname aan activiteit hokje aanvinken AV van aanbieder. Afspraken zijn pas bindend als de
deelnemer actief mee instemt, door een hokje aan te vinken, en daar moet meteen een link naar de AV van de
aanbieder staan.
Hier volgen een aantal richtlijnen voor het naleven van veiligheidsvoorschriften. Het zijn onderdelen waar je over
na moet denken voordat je een activiteit aanbiedt:
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Je hebt ruime ervaring met het begeleiden van activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar.
Je dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag
Leg vast hoe je ervoor zorgt dat de activiteiten veilig en verantwoord zijn
Verzeker jezelf voor aansprakelijkheid bij eventuele ongevallen tijdens de activiteit
Je hanteert Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn bij de uitvoering van activiteiten en je stelt
de geldende Algemene Voorwaarden beschikbaar tijdens het aanmeldproces op www.padxpress.nl
Bescherm persoonsgegevens en gebruik deze uitsluitend voor de doeleinden waarvoor je deze gekregen
hebt en neem de AVG in acht.
Ga respectvol om met beeldrecht van kinderen en vraag ouders te allen tijde toestemming voor het
nemen van foto’s/video’s en plaatsen van een afbeelding van hun kind op (sociale) media (ouder geven
akkoord voor het wel/niet gebruiken van beeldmateriaal in de accountgegevens)
Uitgangspunt voor elke naschoolse activiteit is dat ouders akkoord gaan met deelname onder gelding
van de Algemene Voorwaarden van aanbieder. Ouders verlenen hiervoor hun toestemming door een
formulier te ondertekenen bij aanmelding van hun kind.
Elke buitenschoolse activiteit begint met communicatie. Informeer ouders over de activiteit en over
praktische zaken zoals halen, brengen en betaling.
Pas de grootte van de groepen aan aan de leeftijd en het niveau van de kinderen.
Zorg bij activiteiten voor voldoende begeleiding. Als richtlijn kun je bijvoorbeeld de volgende aantallen
hanteren. Groep 1 tot en met 3: één begeleider op vijf kinderen. Groep 4 tot en met 8: één begeleider op
zeven kinderen.
Zorg ervoor dat alle begeleiders een mobiele telefoon bij zich hebben, inclusief een lijstje met
telefoonnummers van ouders.
Afhankelijk van de activiteit kan de aanwezigheid van een particuliere auto handig zijn. Dan kan in
noodsituaties iemand snel vervoerd worden.
Zorg voor een EHBO’er, verbandtrommels en medicijneninstructie van kinderen.
Zorg, wanneer van toepassing, voor aparte omkleed-vertrekken voor jongens en meisjes én voor de
begeleiders. De begeleiders betreden de ruimtes waar leerlingen zich aan-, uit- en omkleden alleen na
een duidelijk vooraf gegeven teken.
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Ga als begeleider niet alleen met een leerling op pad. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan moet dit
gemeld worden bij de ouders en moet de reden en de tijdsduur aangegeven worden.
De algemeen geldende gedragsregels die op school gelden, gelden ook bij de naschoolse activiteiten.
Onderdeel hiervan is het pestprotocol.
Spreek expliciete gedragsregels af met de kinderen; bijvoorbeeld ‘wij sluiten niemand buiten’.
Spreek expliciete gedragsregels en consequenties af met de vrijwilligers en hulpouders; bijvoorbeeld
‘afspraak is afspraak’, ‘nee is nee’, ‘spreek niet met stemverheffing tegen de kinderen’.
Zet de gedragsregels en consequenties op papier.
Stel de achterblijvende ouders ook op de hoogte van de afgesproken regels en bijbehorende
consequenties.

Voor meer informatie:
•
•
•

Stichting school en veiligheid: https://www.schoolenveiligheid.nl
VeiligheidNL: https://www.veiligheid.nl/
Hulp nodig bij het opstellen van Algemene Voorwaarden? Kijk bijvoorbeeld op de website van KVK:
https://ondernemersplein.kvk.nl/algemene-voorwaarden-opstellen/

