
Taalgebruik: 

We spreken elkaar respectvol aan 

Grof taalgebruik laten we achterwege 

 
Media gebruik: 

We posten niets zonder toestemming op social media 

Voor vastleggen van beeldmateriaal is toestemming nodig van ouders/verzorgers en kinderen 

 
Grapjes/plagen/pesten/intimideren: 

Een grapje moet voor iedereen aanvaardbaar zijn 

We gebruiken geen seksueel getinte, racistische of discriminerende opmerkingen die kwetsend of 

veroordelend voor de ander zijn 

Intimidatie en dreigen zijn uit den boze 

 
Eén-op-één contact met kinderen: 

We zijn NOOIT alleen met minderjarige in een afgesloten ruimte 

Verzorgende handelingen en aanrakingen zijn ALTIJD in het zicht van een ander 

 
Troosten/belonen/feliciteren in de parochie: 

Een aai of een schouderklopje zijn geaccepteerde handelingen. We letten op of het kind of 

minderjarige gediend is van de aanraking 

 
Straffen: 

Er worden geen lichamelijke straffen gegeven, ook geen licht tikken of knijpen in de arm 

Als kinderen vechten dan worden deze uit elkaar gehaald met zo min mogelijk aanrakingen 

 
Toezicht bij aan-, uit-, omkleden en douchen: 

We ondersteunen alleen op nadrukkelijk verzoek van het kind of de minderjarige 

Indien nodig worden de allerkleinsten geholpen bij het verschonen 

 
Eerste hulp verlenen: 

We vragen altijd toestemming om eerste hulp te mogen verlenen als degene die zorg nodig heeft 

hiertoe instaat is 

We hebben respect voor de lichamelijke integriteit en houden daarbij rekening met de 

levensbeschouwelijke opvattingen en cultuurpatronen van degene die zorg behoeft 

 
Begeleiding bij activiteiten: 

We zorgen dat iedereen voldoende is geïnformeerd, ook voor wat betreft vervoer 

We zorgen voor veiligheid zowel op locatie als tijdens vervoer 

We houden bij het aantal begeleiders rekening met de leeftijd en behoefte van de deelnemers 

We zorgen voor bereikbaarheid bij calamiteiten en overzicht van deelnemers met bereikbaarheid 

ouders/verzorgers 

 
Toezicht in slaapruimtes bij meerdaagse activiteiten: 

We zorgen dat vanaf groep 7 jongens en meisjes gescheiden slapen. Vrouwelijke begeleiders 

slapen bij de meisjes en mannelijke begeleiders bij de jongens ieder in aparte bedden, matrassen 

en beddengoed 

Tijdens het kamp gelden dezelfde gedragsregels als in de parochie 


