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1.

Medicatie

Indien ouder(s)/verzorger(s) willen dat Happy Move de medicatie van de deelnemer verzorgt, worden
zij gevraagd dat bij aankomst duidelijk aan te geven en de medicatie aan de begeleider te
overhandigen op de manier zoals hieronder beschreven staat.
Alle medicatie samen wordt meegegeven in een doosje met naamsticker (voor- en achternaam).
Ieder medicijn zit waar mogelijk in originele verpakking, inclusief bijsluiter.
Indien deze niet meer beschikbaar zijn, zit ieder medicijn in een doosje met voor- en achternaam, met
een briefje waarop staat:
- welke medicatie het is;
- hoeveel er ingenomen moet worden;
- wanneer het ingenomen moet worden;
- hoe het ingenomen moet worden.
Medewerkers van Happy Move zullen nooit medicatie van een andere deelnemer aan een deelnemer
geven.
Medicatie dient bij aankomst bij de begeleider te worden ingeleverd. Resterende medicatie wordt bij
afsluiting van de activiteit teruggegeven aan deelnemer/ouder(s)/verzorger(s).

2.

Hygiëne
➢

Na binnenkomst bij Happy Move wassen deelnemers hun handen.

➢

Na ieder toiletbezoek wassen deelnemers hun handen.

➢

Na het verzorgen van dieren en buitenspelen wassen deelnemers hun handen.

➢

Bij Happy Move trekken deelnemers binnen hun schoenen uit. Zij kunnen bijvoorbeeld sloffen
meenemen. Deze worden na afloop van de begeleiding weer mee naar huis genomen.

In bijzondere situaties gelden aanvullende regels, zoals tijdens de corona pandemie.
Deelnemers en ouder(s)/verzorger(s) worden daarover geïnformeerd door de directie van Happy
Move.

3.

Zwemmen

Deelnemers zonder zwemdiploma zijn verplicht om zwembandjes te dragen.
Happy Move vraagt ouder(s)/verzorger(s) zwembandjes aan de begeleiders te geven als er een
zwemactiviteit op het programma staat.

4.

Zakgeld

Indien ouder(s)/verzorger(s) zakgeld meegeven aan een deelnemer, maken zij daarover onderling
afspraken en informeren de begeleiders van Happy Move over deze afspraken.
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5.

Eten en drinken

Tijdens begeleidingsdagen nemen deelnemers hun eigen lunchpakket mee.
Happy Move zorgt voor drinken en wat lekkers.
Andere gevallen waarin een deelnemer zelf eten/drinken mee kan nemen:
Als er getrakteerd wordt;
Als er aparte afspraken gemaakt zijn met de begeleider, bijvoorbeeld bij allergie of dieet.

6.

Mobiele telefoon/tablet/laptop

Deelnemers mogen een mobiele telefoon of tablet bij zich hebben. Dit is op eigen
verantwoordelijkheid. Het is niet de bedoeling dat deelnemers tijdens activiteiten bezig zijn met hun
telefoon. Noch is het de bedoeling dat deelnemers (in een conflictsituatie) naar huis bellen. De
begeleider is altijd het eerste aanspreekpunt voor de deelnemer.
Deelnemers worden tijdens rustmomenten in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van hun
telefoon/tablet. Regel hierbij is een half uur per rustmoment. Uitzonderingen worden overlegd tussen
deelnemer en begeleider.
De begeleiders van Happy Move stimuleren de deelnemers hun rustmoment op een andere manier
dan met de tablet in te vullen.
Er mag geen laptop meegenomen worden naar Happy Move, tenzij vooraf besproken met Happy
Move, bijvoorbeeld wanneer deze nodig is om huiswerk te maken.

7.

Contact tussen deelnemers en ouder(s)/verzorger(s)

Tijdens begeleiding is er geen contact tussen deelnemers en ouders/verzorgers, tenzij anders
afgesproken.

8.

Contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en Happy Move

Tijdens begeleiding is het contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en Happy Move als volgt geregeld:
Indien ouder(s)/verzorger(s) contact willen opnemen met een dringende boodschap kunnen zij Carlijn
(06-23.32.60.17) of Nicky (06-30.83.78.48) bellen.
Wanneer Happy Move contact op wil nemen met ouder(s)/verzorger(s), zal één van de begeleiders
hen bellen. Met de begeleiders kan alleen gebeld worden, niet geappt of gesmst.

9.

Foto’s en video’s

Het is niet toegestaan om foto’s en video’s te maken tijdens begeleiding van Happy Move i.v.m.
privacy. Dit geldt zowel voor opnames van andere deelnemers, begeleiders, selfies, als voor locaties.

10.

Alcohol, energy drankjes en roken

Het nuttigen van alcohol, alcoholvrij bier/wijn en energy drankjes is deelnemers (en begeleiders) niet
toegestaan.
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Deelnemers mogen alleen roken als er schriftelijke toestemming en mondelinge bevestiging daarvan
van ouder(s)/verzorger(s) is. Dit gebeurt dan echter wel buiten en zonder bijzijn van andere
deelnemers.

11.

Spelmaterialen

Bij Happy Move zijn spelmaterialen aanwezig.
Deelnemers mogen ook eigen speelgoed meenemen. Dit is op eigen risico.
Speelgoed met losse onderdelen kan het best in een afsluitbare doos worden meegenomen.
Ook kleine spelcomputers mogen worden meegenomen.
Eigen speelgoed dient altijd voorzien te zijn van een naamsticker.
De begeleiders maken afspraken met de deelnemer over het gebruik van het eigen speelgoed,
bijvoorbeeld over de momenten waarop met eigen speelgoed gespeeld mag worden en of het
speelgoed met andere deelnemers gedeeld mag worden.

12.

Plagen en pesten

Een plagerijtje of grapje af en toe mag. Pesten mag bij Happy Move niet. De begeleiders waken
ervoor dat plagen geen pesten wordt.
Bij de volgende punten is er sprake van pesten en niet van plagen:
het komt niet af en toe, maar regelmatig voor;
het gaat steeds om dezelfde persoon die geplaagd wordt;
de geplaagde persoon kan zich niet goed verdedigen;
er wordt niet openlijk over het gedrag gesproken;
zaken van mensen worden bevuild, beschadigd, weggemaakt of vernield;
degene die plaagt, vindt degene die hij plaagt niet aardig.
Ongeregeldheden kunnen gemeld worden aan de directie van Happy Move.

13.

Agressie en geweld

Medewerkers, deelnemers, ouder(s)/verzorger(s) en derden onthouden zich van verbaal en lichamelijk
geweld en bedreiging. Happy Move acht dergelijk gedrag onacceptabel.
Medewerkers hebben begrip voor agressief gedrag van deelnemers passend bij de diagnose.
Indien medewerkers geconfronteerd worden met agressie of geweld, handelen zij volgens protocol.
Artikel 8 van de Algemene Voorwaarden geeft aan onder welke condities van fysiek of verbaal geweld
Happy Move zich genoodzaakt ziet begeleiding te staken.
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