
 
 

 
Aanhangsel bij overeenkomst van zorgverlening BuitenGewoon Raamsdonk, v21112019 

 

 
Voorwaarden Zorgonderneming                           
BuitenGewoon Raamsdonk                
aanvulling op Algemene Leveringsvoorwaarden Zorgverlening SZZ 

 
BuitenGewoon Raamsdonk maakt gebruik van de Algemene Leveringsvoorwaarden Zorgverlening van Stichting 
Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). Deze zijn te vinden op https://www.zorgboerenzuid.nl/algemene-
voorwaarden/. In aanvulling hierop heeft BuitenGewoon aanvullende bepalingen vastgelegd in de Voorwaarden 
Zorgonderneming BuitenGewoon Raamsdonk. Bij het ondertekenen van het zorgplan, tekent de 
(vertegenwoordiger van de) deelnemer voor akkoord op deze beide documenten. 
 
1. Algemene doelstellingen BuitenGewoon Raamsdonk.  

- BuitenGewoon biedt begeleiding en kortdurend verblijf voor jeugd, (jong-)volwassenen en hun 

gezin bij autisme. De begeleiding bij BuitenGewoon wordt vormgegeven d.m.v. de 

AutismeCentraalMethodiek die uit de volgende kernbegrippen bestaat: 

• Autistisch denken: Goed begeleiden begint met goed begrijpen. Autisme begrijpen 

betekent de unieke manier van informatieverwerking verstaan: het autistisch denken. 

• Basisrust: Een autismevriendelijke begeleiding heeft oog voor omgevingsaanpassingen 

die de noodzakelijke rust kunnen brengen bij mensen met autisme of strategieën die 

mensen met autisme kunnen leren om zelf rust te vinden. 

• Concrete communicatie: Een autismevriendelijke begeleider zegt eenduidig wat hij of zij 

bedoelt, niet te veel en niet te weinig, op een positieve manier. 

• Dubbelspoor: We passen in de begeleiding niet alleen de omgeving aan, we leren ook 

vaardigheden aan in verschillende leerdomeinen die van toepassing zijn bij de persoon 

met autisme. 

• Eigenheid: Iedereen is uniek. Daarom speelt de eigenheid van mensen met autisme een 

belangrijke rol in de begeleiding. We herleiden niemand tot alleen zijn of haar autisme. 

Persoonlijke interesses of talenten spelen een even belangrijke rol als eigen specifieke 

moeilijkheden of zwaktes. 

• Functionaliteit: We proberen in de begeleiding de omgeving op een bruikbare manier 

aan te passen en de persoon met autisme nuttige dingen aan te leren. 

- BuitenGewoon biedt tevens een belevingsgerichte en zinvolle dagbesteding voor seniore mannen 

met geheugenproblematiek en is gericht op de volgende aspecten:  

• Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur;  

• Het ondersteunen bij het voeren van regie;  

• Het ondersteunen bij praktische vaardigheden en handelingen ten t.b.v. zelfredzaamheid;  

• Het bieden van toezicht;  

• Het bieden van respijtzorg;  

• Het bieden van plezier en ontspanning.  

- De begeleiding van BuitenGewoon gaat uit van wat de deelnemer (nog) kan, is gericht op 

het stabiliseren e/o ontwikkelen van vaardigheden en beoogt een bijdrage aan de gestelde 

doelen uit het ondersteuningsplan van de betreffende toewijzer vanuit de JW, WMO of WLZ 

of de betreffende behandelaar. 
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2. Wat u verder afspreekt met de ondertekening van deze overeenkomst 
 

2.1 Verantwoordelijkheid en veiligheid 

- De deelnemer en BuitenGewoon zorgen er samen voor dat er veilig kan worden gewerkt.  

- BuitenGewoon is in beginsel aansprakelijk voor eventueel door de medewerker, deelnemer 

of derde(n) geleden schade tijdens uitvoering van de werkzaamheden door BuitenGewoon.                                                     

- BuitenGewoon heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De 

aansprakelijkheidstelling van BuitenGewoon kan nooit hoger zijn dan de verzekerde som.  
- De deelnemer dient W.A. verzekerd te zijn en tevens een zorgverzekering te hebben.  

- BuitenGewoon heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De uitkering van 

deze verzekering kan nooit hoger zijn dan de verzekerde som. 

- BuitenGewoon biedt begeleiding, tijdelijk verblijf en/of dagbesteding aan de deelnemer. De 

ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers zijn en blijven verantwoordelijk voor de 

deelnemer en zijn daarom tijdens de begeleiding of het verblijf steeds telefonisch 

bereikbaar.  

- Op de boerderij wordt met gereedschap gewerkt. In de huisregels in bijlage 1 kunt u 

nalezen welke afspraken hierover gelden. Met het ondertekenen van deze overeenkomst 

geeft u toestemming dat de deelnemer onder begeleiding met een hooivork en/of mestvork 

mag werken en tevens mag meerijden met de tractor op het terrein van BuitenGewoon. 

Indien u hiervoor geen toestemming verleent, dienen hierover individuele afspraken 

gemaakt te worden. 

- Uitingen van agressie, wegloopgedrag en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag 

zijn uitsluitingsgronden of redenen om de begeleiding, tijdelijk verblijf en/of dagbesteding 

stop te zetten. 

- BuitenGewoon is niet bevoegd en verleent derhalve geen persoonlijke verzorging en zgn. 

voorbehouden handelingen (sondevoeding, injecties, etc.). Als dit van toepassing is, zullen 

op voorhand hierover afspraken moeten worden gemaakt met externe partijen.  

- Indien er geen afspraken kunnen worden gemaakt met externe partijen zal de  

begeleiding/dagbesteding en/of het tijdelijk verblijf niet worden gestart of worden 

stopgezet.  

- De werkzaamheden van BuitenGewoon zijn gewaarborgd door de Stichting 

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), het Kwaliteitskeurmerk (tot medio 2019 Federatie 

Landbouw & Zorg, hierna ISO Zorg & Welzijn) en de cao Sociaal Werk.   
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2.2 Privacy en geheimhouding 

- BuitenGewoon verplicht medewerkers alles geheim te houden wat zij weten over de 

deelnemer en diens gezin.  

- De privacyverklaring en het privacybeleid van BuitenGewoon kunt u teruglezen op 

https://www.buitengewoonraamsdonk.nl/kwaliteit/privacyverklaring/  

- BuitenGewoon handelt volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  

 

2.3 Procedures m.b.t agressie, klachtenprocedure, inspraak en tevredenheid  

- De procedure agressie, strafbare handelingen en ongewenste intimiteiten is te vinden op 

https://www.buitengewoonraamsdonk.nl/kwaliteit/procedure-agressie-en-veilig-thuis/ 

- De meest recente klachten- & geschillenregeling is te vinden op   

https://www.buitengewoonraamsdonk.nl/kwaliteit/klachten-en-geschillen/  

- De meest recente procedures m.b.t. medezeggenschap, vertrouwenspersoon & inspraak 

zijn te vinden op: https://www.buitengewoonraamsdonk.nl/kwaliteit/inspraak-

medezeggenschap-vertrouwenspersoon/  

- BuitenGewoon doet periodiek een online tevredenheidsenquête. Om de kwaliteit van onze 

dienstverlening te optimaliseren, worden (vertegenwoordigers van) deelnemers geacht 

hieraan mee te werken.  

- Als een medewerker signalen opvangt van huiselijk geweld, kindermishandeling of 

ouderenmishandeling zal BuitenGewoon conform de Meldcode Veilig Thuis handelen. 

 
2.4 Proces van aanmelding, intake en aanwezigheid tot evaluatie en afronding 

- Zodra er zicht is op een geldige beschikking/indicatie wordt een kennismakingsgesprek 

gepland. Hierin wordt bepaald of zorgvraag en -aanbod matchen.  

- Zodra er zicht is een plekje, wordt de startdatum bepaald en een intake gepland. 

- BuitenGewoon probeert de dagdelen/uren conform de beschikking/indicatie zo adequaat 

mogelijk in te zetten. 

- De aanwezigheid van de deelnemers wordt geregistreerd in het zorgregistratiesysteem.  

- Deelname aan begeleiding/dagbesteding/tijdelijk verblijf bij BuitenGewoon is niet vrijblijvend. 

Eventuele afwezigheid dient tijdig (indien mogelijk langer dan 48 uur van tevoren) te worden 

gemeld via info@buitengewoonraamdonk.nl, 06-31507073 of aan de ambulant begeleider.  

- Bij herhaaldelijke afwezigheid behoudt BuitenGewoon zich het recht voor om de begeleiding 

stop te zetten.  

- Ca 10 weken voordat de beschikking afloopt, plant BuitenGewoon een evaluatie in met 

(vertegenwoordigers van) de deelnemer.  

- De begeleiding, dagbesteding en/of het tijdelijk verblijf start nooit eerder dan de ingangsdatum 

van de beschikking/indicatie en stopt zodra er geen geldige beschikking meer is. 
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2.5 Dossiervorming 

- BuitenGewoon maakt gebruik van een online zorgregistratiesysteem (ONS van Nedap). 

Hierin wordt het digitaal dossier bijgehouden, zorgplannen opgenomen, dagrapportages 

vastgelegd en de aanwezigheidsregistratie gedaan. 

- De deelnemers (of hun vertegenwoordigers) krijgen een inlogcode om via CarenZorgt.nl de 

zorgplannen online in te zien, te ondertekenen en om de dagrapportages in te zien. 

 
2.6 Wekkerfunctie medicatie  

- BuitenGewoon hanteert een zogenaamde wekkerfunctie m.b.t. medicatie. Dit betekent dat 

BuitenGewoon niet aansprakelijk is voor de inname van de medicatie, maar de deelnemer 

er slechts op attendeert om de medicatie in te nemen op het voorgeschreven tijdstip. 

- Medicatie moet in een medicijnuitzetbakje voorzien van naam en dagen/tijden van inname 

meegenomen worden naar BuitenGewoon. 

- De medicatie wordt bewaard in een eigen afgesloten locker.  

- De begeleiding attendeert de deelnemer op het voorgeschreven tijdstip om de medicatie in 

te nemen. 

 

2.7 Risico’s 

BuitenGewoon probeert risico’s zoveel mogelijk te beperken. Geheel uitsluiten van risico’s kan 

echter niet. Het verblijf op een boerderij evenals het omgaan met dieren brengt altijd risico’s met 

zich mee. De deelnemer aanvaardt deze risico’s met inachtneming van het feit dat BuitenGewoon 

redelijkerwijs alle veiligheidsvoorschriften in acht zal nemen en de mogelijke risico’s tot een 

minimum zal beperken. 

 

2.8 Keurmerk Zoönosen en Code voor hygiëne op zorg- en kinderboerderijen in Nederland 

Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Om aan te tonen dat BuitenGewoon 

maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, neemt 

BuitenGewoon sinds 2013 deel aan het Keurmerk Zoönosen.  
Eén van de voorwaarden om het keurmerk te behouden is dat er gewerkt wordt volgens de Code 

voor hygiëne op zorg- en kinderboerderijen in Nederland. Deze code is bedoeld om de hygiëne te 

verbeteren met als doel het risico dat deelnemers, medewerkers en bezoekers een ziekte oplopen 

zo laag mogelijk te houden.  

Alle dieren dragen ziektekiemen bij zich. Sommige hiervan kunnen infecties bij mensen 

veroorzaken. Vooral jonge kinderen, oudere mensen, zwangere vrouwen en mensen met een 

verminderde weerstand zijn gevoelig voor bepaalde ziektekiemen. Een besmetting kan worden 

overgedragen door aaien en knuffelen, maar ook via mest op de grond en inhalatie van 
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ziektekiemen. Met eenvoudige hygiënische maatregelen kunnen deze nog aanzienlijk worden 

verminderd: 

- Was de handen met water en zeep na aanraken van de dieren; 

- Was de handen met water en zeep voordat er iets gegeten wordt; 

- Vermijd het aanraken van gezicht en mond voordat de handen gewassen zijn; 

- Niet eten en drinken in de stallen en dierweiden maar alleen op de daarvoor aangewezen 

plaatsen (groepsruimtes); 

- Aanwijzingen van de medewerkers opvolgen; 

 

2.9 Foto’s 

- Bij BuitenGewoon worden af en toe foto’s gemaakt, waarbij de deelnemer bij voorkeur 

onherkenbaar in beeld wordt gebracht. BuitenGewoon zal deze foto’s alleen gebruiken na 

nadrukkelijke toestemming van de deelnemer en/of diens vertegenwoordigers.  

- Er worden geen geluids- en/of filmopnamen van de deelnemer gemaakt. 

- Deelnemers mogen geen foto- e/o filmopnamen maken van elkaar, begeleiding, etc. 

 

2.9 Communicatie, nieuwsbrief en informatieve e-mail 

- BuitenGewoon stuurt regelmatig informatie via e-mail naar ouders/verzorgers/partners. 

- Met het ondertekenen van deze overeenkomst geven de ouders/verzorgers/partners 

toestemming om dit te mogen doen. 

- Het Protocol internet en social media heeft als doel handreiking te bieden voor meer 

duidelijkheid in het (toegestane) gebruik van internet op de zorgboerderij en het gebruik 

van social media voor zowel deelnemers als medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Het 

protocol is te vinden op https://www.buitengewoonraamsdonk.nl/kwaliteit/internet-en-

sociale-media/  

 

2.10 Afspraken betreffende vervoer 

- BuitenGewoon biedt geen individueel en groepsvervoer conform beschikking/indicatie 

afgegeven door gemeente e/o WLZ voor jeugd.  

- BuitenGewoon biedt wel vervoer conform beschikking/indicatie voor deelnemers vanuit de 

WMO en WLZ die woonachtig zijn in Raamsdonk, Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Made, 

Drimmelen, Oosterhout, Oosteind, Den Hout, ’s-Gravenmoer, Sprang-Capelle, Waspik, 

Hank, Dussen, Almkerk, Woudrichem, Nieuwendijk, Meeuwen, Sleeuwijk en Werkendam. 

- Af en toe maakt BuitenGewoon een uitstapje met de auto of personenbus. Met het tekenen 

van deze overeenkomst geeft u toestemming aan BuitenGewoon om de deelnemer met de 

auto of personenbus te laten vervoeren. BuitenGewoon heeft hiertoe een aanvullende 

inzittendenverzekering afgesloten.  
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2.11 Rookbeleid 

BuitenGewoon is rookvrij. Voor deelnemers die echt niet zonder roken kunnen, kunnen er in 

onderling overleg individuele afspraken gemaakt worden.  

  

 

3. Tot slot  

- Deze overeenkomst bevat aanvullende bepalingen (Voorwaarden Zorgonderneming 

BuitenGewoon Raamsdonk) op de Algemene Leveringsvoorwaarden Zorgverlening SZZ en 

is specifiek voor de begeleiding die BuitenGewoon Raamsdonk biedt. 

- Met het ondertekenen van het zorgplan tekent u tevens voor akkoord voor zowel de 

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorgverlening SZZ als de Voorwaarden Zorgonderneming 

BuitenGewoon Raamsdonk. 
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Bijlage 1:   Huisregels BuitenGewoon 

Algemene regels: 

• Auto’s parkeren op de parkeerplaats van BuitenGewoon 

• Fietsen stallen naast het hek op de parkeerplaats 

• Veiligheid: Pas op jezelf en de anderen 

• Roken is verboden op het terrein van BuitenGewoon 

• Handen wassen na toiletbezoek, dieren verzorgen en voor het eten 

• Zorg ervoor dat spullen van de deelnemer goed herkenbaar zijn en voorzien van naam. 

• Het meenemen van speelgoed/spellen van thuis is voor eigen risico. 

• Vragen staat vrij: je mag altijd een vraag stellen als iets onduidelijk is. 

• Diefstal, agressie en ongewenste intimiteiten is/zijn verboden. 

 

Gebruik van machines werktuigen en apparaten: 
• Het is voor alle deelnemers verboden om met machines, werktuigen en apparaten te werken. 

• Deelnemers mogen alleen onder toezicht van de begeleiding met mest- en hooivorken werken. 

• Hooi- en mestvorken staan achter het hek en worden door de begeleiding gepakt en teruggezet. 

Omgaan met elkaar: 
• Wees aardig voor elkaar en behandel elkaar zoals je zelf ook behandeld wilt worden: 

o Handen bij jezelf (slaan, schoppen etc. is verboden) 

o Iedereen hoort erbij (niet uitlachen, buitensluiten) 

o Let op je woorden (geen scheldwoorden, schuttingtaal, kwetsende opmerkingen, 

elkaar uit laten praten) 

o Lukt het samenspelen niet? Hulp zoeken bij de begeleiding 

o Positief: We kijken naar wat goed gaat. 

 

Eet- en drinkmomenten en hygiëne: 
- Algemeen: 
• Handen wassen:  

o Vóór alle eet- en drinkmomenten 

o Vóór het koken 

o Na het aanraken van rauw vlees en rauwe groente 

o Na toiletbezoek 

o Na het verzorgen/aanraken van de dieren 
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- Tafelmanieren (jeugd): 
• Wachten met eten en drinken tot de begeleiding heeft gezegd dat je mag beginnen.  

• Als je klaar bent met eten, vraag je aan de begeleiders of je van tafel mag. 

• Na lunch en avondeten: Iedereen brengt zijn eigen bord, beker en bestek naar het aanrecht. 

• Als je klaar bent met fruit eten/koekje eten, blijf je aan tafel zitten, totdat de begeleiding 

zegt dat je van tafel mag. 

• Elkaar uit laten praten. 

• Praten als je mond leeg is. 

• Eten en drinken zonder vieze geluiden. 

• Bekers, bestek, borden en etenswaren gebruik je waarvoor het bedoeld is. 

• Je gebruikt je groepjesstem: Alleen de kinderen in je groepje kunnen je horen                   

(zie lijst stemniveaus onderaan). 

• Boter smeren met het botermes. 

• Wat je hebt gepakt/opgeschept, eet je op. 

• Als je hebt geknoeid, maak je zelf de tafel/stoel/grond schoon. 

 

- Overige afspraken eet-en drinkmomenten (jeugd): 
• Eén soort beleg op je boterham. 

• Begin met een beetje beleg en kijk dan of je nog meer nodig hebt. 

• Afwisselen met broodbeleg tussen hartig en zoet. 

• Het toetje eten we op een later moment in de avond (tussen avondeten en drinkmoment). 

• Iedereen eet iets van de fruitschaal bij het fruitmoment. 

• Bij ontbijt en lunch kun je kiezen uit water, thee of melk. 

• Bij het avondeten mag je water drinken. 

• Bij het fruit- en koekmoment mag je maximaal 2 bekers ranja. Als je dan nog dorst hebt, 

mag je water drinken. 

• Bij het drinkmoment in de avond mag je maximaal 2 glazen fris of ranja. Als je dan nog 

dorst hebt, mag je water drinken. 

• Als je tussendoor dorst hebt, mag je altijd water drinken. 

• Als je tussendoor honger hebt, mag je altijd iets van de fruitschaal pakken. Wel even 

vragen aan de begeleiding. 
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Rustmoment (jeugd): 

• Rustmomenten worden gehouden na de lunch en na het avondeten. 

• Je bedenkt tijdens het eten wat je wilt gaan doen, wat je daarvoor nodig hebt en wat je 

gaat doen als je daar mee klaar bent vóór het einde van het rustmoment. 

• Iedereen speelt alleen tijdens het rustmoment, tenzij anders bepaald door de begeleiding. 

• De begeleiding bepaalt wanneer het rustmoment begint en afgelopen is. 

• De logeerkinderen blijven op hun eigen kamer, liefst met de deur dicht. 

• De speelkinderen krijgen een speelplek aangewezen door de begeleiding. 

• Telefoon, tablet enz.: geluid uit. 

• Na het rustmoment wordt door iedereen al het speelgoed opgeruimd.  

• Geen verf, stiften of krijt op de slaapkamers. 

• Tijdens het rustmoment zijn we stil, of gebruiken we onze spionnenstem (fluisteren). 

 

Buiten spelen (jeugd): 
- Veiligheid: 

• We blijven op het terrein van BuitenGewoon. 

• Als een bal buiten het terrein terecht is gekomen, vraag je aan de begeleiding of je die mag 

gaan halen. 

• Skelteren doen we op de stenen. 

• Stapvoets de stal binnenrijden met de skelter. 

• Maximaal 2 kinderen tegelijk op de trampoline. 

• We blijven van de hooibalen af. 

• We rijden langs elkaar/om elkaar heen met de skelter.  

• We rijden om planken, pionnen en ander spelmateriaal heen met de skelters. 

• Timmeren/knutselen in het timmerlokaal is alleen toegestaan als begeleiding erbij is. 

• Na het timmeren doe je het hout terug in de bak, de goede spijkers terug in het bakje, veeg 

je de vloer en gooi je het afval (kromme/kapotte spijkers, zaagsel, houtrestjes) in de kliko.  

 

- Overige afspraken buiten spelen: 

• Voorzichtig omgaan met alle materialen. 

• Om de beurt rijden op de skelters. 

• Je mag je buitenstem gebruiken. 

• Als je klaar bent met spelen, zet je het speelgoed weer terug op de plaats waar het hoort. 
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• Om 15:30 uur ruimen we met zijn allen de materialen op (skelters, planken, banden, 

pionnen, etc.) 

 

Binnen spelen (jeugd): 

• Voorzichtig omgaan met alle materialen. 

• Als je klaar bent met spelen, zet je het speelgoed weer terug op de plaats waar het hoort. 

• Eigen speelgoed blijft op in je bakje/op de hoge tafel en mag alleen mee naar buiten als de 

begeleiding dat goed vindt. 

• Binnen loop je, buiten mag je rennen. 

• Bij het binnen spelen, gebruik je je groepjesstem. 

 

Slapen (jeugd): 

• Oranje logeergroep: 20:45 u tandenpoetsen en naar je kamer waar je nog iets voor jezelf 

mag doen, om 21:00 u gaat het licht uit. 

• Blauwe logeergroep: 21:45 u tandenpoetsen en naar je kamer waar je nog iets voor jezelf 

mag doen, om 22:00 u gaat het licht uit. 

• De deur van je kamer mag openblijven als je een dichte deur spannend vindt. 

• Je mag ’s nachts op de deur van de begeleiding kloppen als je eng hebt gedroomd, een 

ongelukje hebt gehad, ziek bent of als er iets anders met je aan de hand is. 

• In de ochtend moet je tot 07:00 u op je kamer blijven. Als je eerder wakker bent, mag je 

zachtjes iets voor jezelf doen op je kamer. 

 

Dieren: 

• Voeren alleen tijdens het verzorgen van het dier samen met een begeleider. 

• We zijn lief voor de dieren: zachtjes aaien, op spreektoon tegen ze praten, rustige 

bewegingen maken. 

• Laarzen aan in hokken, stallen en wei. 

• Als je in een hok of wei wilt gaan, moet je dat eerst aan een van de begeleiders vragen. 

• Eieren mogen niet mee naar huis genomen worden. 
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Taken (jeugd):  

• De taken zijn: 

o Tafeldekken ontbijt, lunch, avondeten en drinkmomenten tussendoor 

o Tafel afruimen ontbijt, lunch, avondeten en drinkmomenten tussendoor 

o Meehelpen met koken 

o Boodschappen doen voor avondeten zaterdag (pubergroep) 

o Afdrogen (pubergroep) 

o Je eigen slaapkamer stofzuigen (pubergroep) 

• Logeergroep: De taken worden op zaterdagochtend om 09:30 u verdeeld (als de kinderen 

van de speelgroep er zijn). 

 

Mobiele apparaten (jeugd): 

• Mobiele apparaten zijn smartphones, laptops, tablets en alle overige schermen. 

• Bij aankomst op de boerderij worden de mobiele apparaten in de daarvoor bestemde bak gedaan. 

• Op de volgende tijden mag je op een mobiel apparaat: 

o ’s Ochtends tot het ontbijt 

o Rustmoment na de lunch 

o Rustmoment na het avondeten 

o ’s Avonds een kwartier voor het tanden poetsen 

§ Oranje + Geel: 20:30-20:45 uur 

§ Blauw: 21:30-21:45 uur 

o Tijdens extra chillmomenten die door de begeleiding worden bepaald 

• Op alle andere momenten, ook ’s nachts, liggen alle mobiele apparaten in je bak, of de 

speciale bak op de kamer van de begeleiding. 

• Mobiele apparaten worden alleen binnen gebruikt. Uitzondering: de pubergroep mag, alleen 

tijdens chillmomenten, hun mobiele apparaat mee naar buiten nemen. Muziek mag alleen 

achter de stal en op groepjesvolume (zie stemniveaus).  

• Ieder gebruikt alleen zijn/haar eigen mobiele apparaat. 

• Voor alle games die worden meegenomen geldt dat ze niet gewelddadig mogen zijn en 

geschikt zijn bevonden voor jonge kinderen. 

• De BuitenGewoon laptop wordt alleen door de begeleiders gebruikt.  

• De BuitenGewoon printer wordt alleen door de begeleiders gebruikt. 

• Foto’s maken we alleen van dieren en dingen. Als je een foto wilt maken van een dier of 

ding, vraag je dat eerst aan iemand van de begeleiding. 
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Waarschuwingen (jeugd): 
Als we werken met waarschuwingen, bijvoorbeeld om voor rust te zorgen tijdens tafelmomenten of 

omdat het buiten spelen niet volgens de regels gaat, gelden de volgende afspraken: 

• Een waarschuwing krijg je wanneer je je niet aan de afspraken houdt. 

• Bij de tweede waarschuwing ga je naar je kamer. Als je geen kamer hebt, ga je naar een 

rustige plek uit het zicht van de andere kinderen. De begeleiding bepaalt samen met jou 

waar die plek is. 

 

   


