Met kinderen aan het werk in natuur en landschap
Informatie voor de docenten of groepsbegeleiding
U gaat een dagje de natuur in met uw school of jeugdgroep. De stichting IKL begeleidt dit soort
werkdagen eventueel in samenwerking met lokale vrijwilligers. Met deze informatie willen wij u in
staat stellen goed voorbereid de dag te organiseren.
Het werk wordt uitgevoerd na een korte instructie. Hierna gaan de kinderen in kleine groepjes aan het werk. Er is
toezicht op het werk door een inhoudelijk deskundig begeleider (IKL of vrijwilliger) én de begeleiding van school of
jeugdvereniging waarmee uw kind de werkdag bezoekt. Het werk kan bestaan uit het omzagen van bomen en
struiken, het uitbaggeren van poelen en vennen of het verzamelen van gemaaid gras. Hoewel het doel van de
werkdag gericht is op het verhogen van de natuurwaarden zullen de begeleiders hun aandacht meer op de kinderen
richten. Het afmaken van het werk is hierbij minder belangrijk dan dat de kinderen een goede dag buiten meemaken.
De stichting IKL organiseert al meer dan 25 jaar werkdagen voor jeugd in het landschap en we hebben hier ruime
ervaring mee. Aan het adoptieproject voor basisscholen nemen 100 scholen deel en tal van jeugdverenigingen dragen
jaarlijks hun steentje bij. Veilig werk staat voorop. Er wordt gewerkt volgens de Arbo-wet. Ernstige ongevallen kwamen
tot op heden niet voor. Voor werkdagen onder verantwoordelijkheid van de stichting hebben we een Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze polis heeft het karakter van een parapluverzekering. Scholen en
groepen dienen hun eigen verzekering (WA en ongevallen) af te sluiten. Kijk na hoe dit in uw polis gedekt geregeld is.
Wij willen volgens de bij uw organisatie geldende regels over grensoverschrijdend gedrag (GG) werken. IKLpersoneel beschikt over een VOG. Vrijwilligers werken altijd onder direct toezicht.
Kinderen beleven een dag werk in de natuur intensief. Ze mogen werken met gereedschap, echt werk uitvoeren met
zichtbaar resultaat, het geeft hen het gevoel dat ze echt meetellen. Spelenderwijs komen ze planten en dieren tegen,
ervaren ze hoe gereedschap werkt en hoe ze werk gedaan krijgen. Bovendien leren ze samenwerken in nieuwe
omstandigheden in een vertrouwde omgeving afspelen.
Als er kans op vallend hout is, worden helmen uitgereikt. Deze wordt ook door begeleiding gedragen.
Deze lijst helpt u ervoor te zorgen dat u goed voorbereid op de werkdag komt.
 De directeur (school) of het bestuur (vereniging) heeft toestemming gegeven voor de activiteit.
 U kent de werkplek, de verzamelplaats in het bos en weet hoe lang u onderweg bent.
 Er is voldoende begeleiding (in overleg met de begeleider van IKL of vrijwilliger).
 De ouders zijn op de hoogte van de aard van de activiteit (info-sheet)
 U zorgt voor een versnapering in de pauze. Of de kinderen nemen zelf iets mee.
 De kinderen weten dat ze een dagje buiten gaan werken en wat ze ongeveer gaan doen.
 Kleding kan vies worden en is afgestemd op het weer.
 Stevig schoeisel of laarzen met spijkerbroek en blouse met lange mouwen. Denk ook aan regenkleding als de
voorspellingen minder goed zijn.
 Vooral bij het werken in watertjes is reservekleding (broek en sokken) handig.
 Een plastic zak met handdoek is handig om in de pauze op te zitten.
 De begeleider van IKL of de vrijwilliger van de werkdag zorgt voor passend kindergereedschap.
Werkhandschoenen horen hier bij, tenzij anders vermeld.
 U weet wie er over een EHBO of BHV diploma beschikt
 Een extra auto zodat in geval van calamiteiten naar een arts of EHBO post gegaan kan worden.
 Presentielijst, duidelijkheid over begintijdstip en eindtijdstip.
 Verzekering (WA en eventueel ongevallen) is geregeld.
 Dienstdoend huisarts (adres en telefoonnummer).
Verantwoordelijkheden
 Ieder heeft / neemt zijn verantwoordelijkheden. In grote lijnen is het volgende van toepassing:
 Werkbegeleiding (IKL / vrijwilliger) zorgt voor gereedschap (EHBO-trommel), toestemming voor het werk,
werkindeling, instructie en inhoudelijk toezicht op het werk. Schriftelijke voorbereiding en evaluatie van de
werkdag.
 Leerkracht (of begeleiding van de vereniging) houdt toezicht op het geheel, vooral GG
 Ouders of andere begeleiders werken met kleine groepjes kinderen en zorgen ervoor dat er conform de
gegeven instructie en binnen zicht van begeleiding gewerkt wordt.
 Deelnemers / kinderen werken volgens de instructie en aanwijzingen van de begeleiders.
 Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met IKL (046-3030530) of ikl@ikl-limburg.nl).
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