Protocol Calamiteiten Avond4daagse
Structuur van de groepen
Teamcoördinator (blauw Krijtshirt). Deze heeft de lijst met tel. nr. alle ouders/verzorgers, en Ehbo
tas school)
Teamcaptain (roze Krijtshirt). Deze heeft de lijst met tel.nr. van de eigen groep
Teambegeleiders (zwart Krijtshirt)
Groepsamenstelling: maximaal 30 personen (kinderen en leiding)
Elke groep bestaat uit 2 Teamcaptains. Teamcaptain A en Teamcaptain B.
In elke groep lopen minimaal 2 en maximaal 4 Teambegeleiders mee (dus max. 26 kinderen)
De Teamcaptains blijven te allen tijde bij hun groep.

Hoe te handelen in geval van calamiteit?
• Teamcaptain neemt besluit uit te voegen uit de rij wandelaars (halve groep). Andere
Teamcaptains/groepen lopen door.
• Teamcaptain B haalt/belt Teamcoördinator en assisteert Teamcoördinator. Indien nodig wijst
hij/zij aan wie de Teamcoördinator gaat halen (of bellen?), deze heeft de EHBO tas van school bij
zich en, naast de teamcaptain, de lijst van tel. nr. van de verzorgers/ ouders.
• Teamcoördinator coördineert en regelt adequate hulp (evt. met behulp van
omstanders, ouders, bekenden). De overige Teambegeleiders nemen de zorg voor de
andere kinderen over van de teamcaptain en zorgen dat de groep bijeen blijft.
• Teamcoördinator besluit z.s.m. weer in te voegen in de rij niet eerder dan wanneer het
kind de juiste zorg krijgt en in goede handen is. Als het lukt mag men proberen weer
aansluiting met school te krijgen.
• Teamcoördinator schakelt EHBO in indien nodig (Diedrik bellen, snel contact Ehbo)
• Teamcoördinator licht ouders/ verzorgers in.
• Teamcaptain B gaat mee wanneer een kind met de ambulance naar het ziekenhuis
moet, wanneer er geen ouders/verzorgers van het kind aanwezig zijn.
• Teamcoördinator meldt dat de groep weer lopende is (andere Teamcoördinator, algehele
leiding).

In geval alle groepen moeten stoppen (bijvoorbeeld: gevaarlijke
weersomstandigheden):
• Teamcoördinator volgt in beginsel de aanwijzingen van de organisatie (De Zwaluwen) op. Mocht
dit niet of niet tijdig gebeuren, dan besluit de Teamcoördinator om de groepen een veilig
onderkomen te laten zoeken. Volg altijd de instructies van de Teamcoördinator op.

