Protocol bij zoekgeraakt kind
Voor elk uitstapje krijgt elk kind een
polsbandje om met daarop het
telefoonnummer van de
groepstelefoon. Dit nummer moet dus
vrij blijven tijdens de zoektocht.

Kaboutertelefoon: 06- 29 507 509
Met wandelen worden minimaal 2 telefoons
meegenomen door leidsters met alle
telefoonnummers erin.

Zoekgeraakt kind:
Leidster 1 (Beroepskracht)

Leidster 2

Gaat met de kinderen naar de
plaats waar iedereen voor het laatst
compleet was om het kind op te
vangen mocht het terug komen.
Laat de andere kinderen niet
naar het weggelopen kind zoeken.
Leidster 1 blijft op die plek en altijd bij
de kinderen. De kinderen worden
vastgezet in de wagen.
Kind gevonden

Is beroepskracht.
Zoekt 10 minuten
naar het kind en
Houdt contact via de telefoon met
leidster 1 via de app, zodat het
telefoonnummer beschikbaar blijft voor
bellers.
Leidster 2 meldt zich hierna bij de groep
Actie stopt

Kind niet gevonden:
Leidster 1
belt naar Annette en de
achtergebleven beroepskracht bij
Kabouters deze laatste komt direct
naar leidster 1 toe.

Leidster 2
Zoekt weer 10 minuten naar het kind en
meld zich daarna bij de groep.
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Kind gevonden

Actie stopt

Kind niet gevonden:

Leidster 1
Belt de politie 0900 – 8844.
Wacht op de politie en draagt over aan
leidster 2.
Daarna gaat zij met de kinderen en de
inmiddels gearriveerde beroepskracht
terug naar de eigen vestiging.

Kind gevonden

Leidster 2
Blijft zoeken, spreekt na hun aankomst
met de politie en helpt daarna de
politie. Zij houdt contact met Kabouters

Actie stopt

Kind niet gevonden:
De familie van het slachtoffer wordt op
de hoogte gesteld door de politie. Dus
niet door een medewerkster van
Kabouters.

Anette, of bij haar afwezigheid een
mentor, houdt contact met de ouders
van het kind.
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