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Protocol t.b.v. Rottweiler pup en de kinderen van Brittess Kinderopvang

Mijn visie:
De pup (17-05-2017) en de kinderen zullen tijdens de opvang samen opgroeien op een verantwoorde
manier. De kinderen zullen spelenderwijs, met voor het kind begrijpende regels op een veilige manier
een liefdevolle band op bouwen met de pup.

Hoe wil ik dit realiseren?
1. Breng en haalmomenten
De pup zal de eerste weken tijdens de breng en haal momenten van de kinderen in de keuken
verblijven achter een gesloten traphek. Ik zal met de kinderen de pup begroeten wanneer ze binnen
zijn. Zo kan de pup wennen aan het in en uitlopen en de geluiden van de kinderen daarnaast zullen
de kinderen op hun manier kennis maken met de pup. Later zal de pup in de kennel verblijven tijdens
de breng en haal momenten.

2.Wennen
Wanneer alle kinderen gebracht zijn, krijgen de kinderen de gelegenheid de pup te aaien mits zij dit
zelf willen, geen van de kinderen zal gedwongen worden. De pup zal dan op mijn schoot op de grond
zitten. We doen dit vanzelfsprekend op een rustig moment. Dit om de rust voor de pup te bewaren
en het enthousiasme van de kinderen te bedaren. De kinderen leren de pup kennen en andersom
natuurlijk. De pup zal gedurende de dag in de keuken, gang of in de kennel verblijven maar nooit
tussen spelende kinderen in de huiskamer. De pup moet niet gezien gaan worden als speelobject
maar als huisdier.

3.Eigendommen van de pup
Het slaapkussen en speelgoed van de pup is uitsluitend bedoeld voor de pup. Zowel de pup als de
kinderen moeten duidelijk onderscheid leren tussen het speelgoed.

4.Uitlaten van de pup
Gedurende de dag zal de pup uitgelaten worden, dit zal gebeuren samen met de kinderen, met de
kinderen in de wandelwagen. De pup zal altijd aangelijnd zijn, daarmee hou ik continu de controle
over de pup. Dit wordt zorgvuldig gepland buiten de slaaptijden van de kinderen.

5. Ik leer de kinderen wanneer de situatie dat toelaat en het kind dit graag wil,
✓ De pup niet van achter te benaderen
✓ Zich rustig te gedragen bij de pup, niet rennen, schreeuwen of iets dergelijks,
het dier niet strak aan te kijken of over hem heen te hangen of in een houtgreep te nemen
dit zijn namelijk bedreigende situaties voor een hond
✓ Ik let er op dat het kind de pup niet in een hoek drijft zonder vluchtmogelijkheid
✓ Ik leer een kind in een situatie dat een hond in het algemeen aankomt rennen en/of erg wild
doet om dan stil te staan met de armen over elkaar terwijl hij/zij naar de lucht kijkt. Honden
hebben weinig interesse voor stilstaande dingen. Juist beweging wekt het jachtinstinct op
✓ Ik laat het kind nooit bij de pup als deze aan het eten of drinken is

9.Goed om te weten
✓ De pup volgt het vaccinatieprogramma
✓ De pup zal een puppycursus gaan volgen, een basiscursus gehoorzaamheid en verdieping.
✓ Hygiëne blijft gewaarborgd!

DE HOND ZAL NOOIT ALLEEN MET DE KINDEREN ZIJN!

