Protocol omgangsregels
kidsclub
Voor een goede en veilige sfeer binnen de Kidsclub is het belangrijk duidelijke
omgangsregels af te spreken.
De omgangsvormen die we belangrijk vinden tijdens de kidsclub zijn onderverdeeld in twee
algemene uitgangspunten, elk uitgewerkt in concrete afspraken afspraken. De afspraken zijn
in ik-vorm geschreven omdat iedere persoon zelf verantwoordelijk is om zich te houden aan
de afspraak.
Tijdens de Kidsclub vinden we het volgende belangrijk:

We gaan respectvol om met elkaar
-

ik accepteer de ander zoals hij/ zij is; anderen mogen anders zijn dan ik;

-

ik zeg vriendelijke dingen over de anderen;
ik luister naar wat anderen zeggen;
ik doe wat anderen van mijn vragen, tenzij dit niet gepast is;

-

ik geef mijn grenzen aan dwz ik zeg het als ik iets niet leuk vind;
ik houd rekening met de grenzen van een ander;
ik gebruik acceptabel taalgebruik dwz geen scheld- of vloekwoorden;

-

ik help anderen

We gaan respectvol om met de ruimte en de spullen die erin staan
-

ik gebruik de spullen waarvoor ze bedoeld zijn;
ik laat de spullen die in de ruimte staan heel;
ik laat de ruimte achter zoals die was toen ik binnenkwam;

-

ik ruim mijn afval op;

Bovenstaande omgangregels worden door de kinderwerkers bekend gemaakt bij de
kinderen. Ook helpen zij de kinderen bij het zich houden aan de omgangregels, dit zal bij
elke leeftijdsgroep op een andere manier gedaan worden, passend bij de leeftijd.
Echter weten we ook dat wij niet perfect zijn en dat het niet iedereen altijd zal lukken om zich
te houden aan de omgangregels. Wij willen hier op een genadevolle manier mee omgaan,
zoals God ons leert! Dit betekent niet dat we het accepteren, maar wel dat we op een goede
manier grenzen aangeven.
Naast deze individuele afspraken heeft elke leeftijdsgroep ook een protocol met hoe zij
omgaan met ongewenst gedrag.
Met ouders wordt besproken hoe we het kind kunnen helpen om zich wel aan de
omgangregels te houden en wat we kunnen doen als het niet lukt.

