BEGELEIDING AVONTUURLIJKE ACTIVITEITEN
RISICOGEDRAG KIND

BESCHRIJVING

INTERVENTIE LEERKRACHT

Risico vermijdend

Probeert taak te vermijden/ laat dit
verbaal weten/ poogt de taak af te
maken onder protest en met veel
ondersteuning

Stimulering van het kind
Ondersteuning van het kind in de taak
(verbaal en fysiek)
Vertrouwen geven

Risico verkennend

Terughoudend t.o.v.de activiteit, zoekt
of vraagt ondersteuning, doet poging tot
taak maar geeft op

Erg laag/geen risico

Kind benadert activiteit vol vertrouwen,
materiaal wordt op geschikte manier
gebruikt, competent vaardigheidsniveau,
gezichtsexpressie zegt vertrouwen en
genot

Ondersteuning van het kind in de taak
Bijdragen in het risico
Initiatief stimuleren
Stimulering van het kind
Ondersteuning en bijdragen in het
risico

Laag risico (+)

Zelfstandige poging tot activiteit op het
huidige vaardigheidsniveau of licht
erboven/ lage kans op verwonding als
het niet lukt is laag. Kind probeert met
vallen en opstaan
Kind gebruikt het materiaal ongepast en
ongepast gedrag kan resulteren in een
kleine/matige verwonding

Hulp van een volwassene is nodig om
de taak af te krijgen : ondersteuning in
de taak

Kind daagt zichzelf actief uit om de taak
af te maken boven het huidige
vaardigheidsniveau, gezichtsexpressie
vertoont het identificeren van het risico/
concentratie/ voldoening. Het niet
succesvol afwerken van de taak kan
leiden tot een kleine verwonding
Kind vertoont redelijk gevaarlijk of
ongepast gedrag dat kan resulteren in
een kleine tot matige verwonding

Ondersteunen van het kind in de taak

Hoog risico (+)

Kind heeft vertrouwen in het zichzelf
uitdagen om een moeilijke taak af te
werken of maakt een taak zelfstandig af
die kan resulteren in een matige
verwonding als ze niet lukt. Kind lijkt
gecontroleerd. Het onderneemt het
nodige om verwonding te voorkomen

Dichte opvolging door volwassene,
eventueel het risico beperken

Hoog risico (-)

Kind gebruikt materiaal op ongepaste en
gevaarlijke manier die tegenstrijdig is
met het bedoelde gebruik of probeert
taak die ver buiten het
vaardigheidsniveau ligt. Hoge kans op
matige of ernstige verwonding

Interventie van een volwassene.
Stopzetten van de riskante activiteit

Laag risico (-)

Normaal risico (+)

Normaal risico (-)

Beperken van het risico
Suggesties doen om activiteit om te
buigen naar laag risico (+)

Stopzetten van het spel, kijk toch even
of het gedrag zich reguleert en probeer
om te buigen naar normaal risico (+)
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In de tabel slaat kleine verwonding op een verwonding die geen professionele medische tussenkomst vereist, de verzorging gebeurt op
school. Een matige verwonding vereist medische tussenkomst van een huisdokter en een ernstige verwonding vereist medische tussenkomst
in het ziekenhuis.

