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Huisregels  
 
Algemeen 
 

-‐ Het is verboden te roken in en om het gebouw. 
-‐ Geen buitenfietsen of buitenspeelgoed binnen (en omgekeerd). 
-‐ Bij de BSO is genoeg speelgoed. Speelgoed van thuis, hoort thuis.  

Halen en brengen 
 

-‐ Tijdens vakanties en studiedagen is de BSO van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 7.00 tot 18.00. Uitzonderingen zijn de erkende feestdagen, 5 mei in de 
lustrumjaren en de jaarlijkse studiedag. 

-‐ Kinderen kunnen gebracht worden tussen 7.00 en 9.30 en gehaald tot 18.00 in 
vakanties en op studiedagen. 

-‐ In gewone schoolweken is er dagelijks Voorschoolse Opvang van 7.00 tot 8.30. 
Kinderen van het Clubhuis kunnen VSO afnemen op de andere bso locaties. Er is 
Naschoolse Opvang na schooltijd tot 18.00.  

-‐ Auto’s worden geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken.  
-‐ Bij het Clubhuis kunnen auto’s geparkeerd worden op het parkeerterrein bij het 

station. Auto’s worden niet geparkeerd aan de Noorderbrugzijde. Via het looppad 
langs de sportterreinen kunnen kinderen veilig van en naar het parkeerterrein en het 
Clubhuis lopen en fietsen.  

-‐ De toegangsdeuren en hekken worden zorgvuldig gesloten na gebruik.  
-‐ Wanneer een nieuw kind met de taxi van school naar de buitenschoolse opvang 

wordt gebracht, gaat de eerste twee keer een leidster van de eigen locatie mee. 
-‐ Er gaat altijd minimaal één leidster van één van de locaties mee met de taxi ronde.  
-‐ Wanneer een kind een dagje niet komt, dienen ouders dit ruim voordat de school uit 

is te melden bij de leidsters van de locatie. De leidsters geven dit dan aan de taxi 
door, dit doen ouders niet zelf. 

-‐ Het taxi vervoer wordt geregeld door Taxi Tromp. Dit is een erkend taxi bedrijf.  
-‐ Kinderen worden niet meegegeven aan vreemden en mogen zelf ook niet met 

vreemden meegaan. Ouders geven van te voren aan de leidsters van de groep door 
als hun kind(eren) door iemand anders gehaald wordt. 

-‐ Als een kind in schoolvakanties geen gebruik maakt van opvang, dienen ouders dit zo 
snel mogelijk te melden bij de leidsters.  

-‐ Jassen worden ophangen aan de kapstok.  
-‐ Persoonlijke eigendommen van de kinderen worden opgeborgen op de persoonlijke 

plaats van het kind. 
-‐ Schoenen moeten uit bij slecht en nat weer. Ze kunnen bij de kapstokken geplaatst 

worden. Er zijn ook blauwe plastic hoesjes voor over de schoenen. Deze zijn te 
vinden bij de ingang.  
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-‐ Kinderen mogen bij binnenkomst hun broertje/zusje op het kinderdagverblijf even 
gedag zeggen. 

-‐ Kinderen zeggen gedag bij binnenkomst en wanneer zij weggaan. I.v.m. eventuele 
calamiteiten is het belangrijk dat leidsters weten welke kinderen wel/niet aanwezig 
zijn/zijn opgehaald.  

 
Veiligheid 
 

-‐ Bij de BSO wordt gewerkt met een protocol veiligheid.  
-‐ Olleke Bolleke heeft ontruimingsplannen voor de verschillende locaties. Ontruimingen 

worden regelmatig geoefend.  
-‐ Er zijn dagelijks voldoende leidsters met een diploma BHV en/of EHBO voor kinderen 

aanwezig op de locaties.  
-‐ Jaarlijks wordt een risico inventarisatie rondom de veiligheid in en om onze 

gebouwen gemaakt. Aansluitend wordt een plan van aanpak gemaakt om onveilige 
situaties veiliger te maken. 

-‐ De belangrijkste regels: 
-‐ Bekers met hete koffie/thee worden buiten bereik van kinderen gezet. 
-‐ Met speelgoed of andere spullen wordt niet gegooid. Er wordt binnen ook niet 

gevoetbald.  
-‐ Losse spullen en spelmateriaal worden zo veel en snel mogelijk opgeruimd en blijven 

niet op de grond slingeren. 
-‐ Kleine onderdeeltjes en kapot speelgoed wordt weggegooid. 
-‐ Wanneer er (gebruikte) verkleedkleren of ander nieuw (gebruikt) spelmateriaal 

binnenkomt, wordt dit gecontroleerd op veiligheid. 
-‐ Tassen en jassen van volwassenen worden buiten bereik van kinderen gehouden en 

opgeborgen.  
-‐ M.u.v. vissen, zijn (huis)dieren zijn niet toegestaan binnen onze locaties.  
-‐ Schoonmaakmiddelen en andere giftige stoffen worden hoog opgeborgen of ze staan 

achter slot en grendel. 
-‐ Niet staan op stoelen, tafels en banken. 
-‐ Niet in kasten klimmen.  
-‐ Kinderen bedienen alleen (keuken)apparatuur onder begeleiding van een leidster.  
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Hygiëne 
 

-‐ Bij de BSO wordt gewerkt met diverse hygiëneprotocollen.  
-‐ Jaarlijks wordt een risico inventarisatie rondom de hygiëne in en om onze gebouwen 

gemaakt. Aansluitend wordt een plan van aanpak gemaakt om onhygiënische 
situaties te verbeteren. 

-‐ De BSO hanteert rondom ziekte, hygiëne, etc. de richtlijnen van de GGD.  
-‐ De BSO hanteert een ziekteprotocol.  
-‐ De belangrijkste regels: 
-‐ In de toiletten wordt niet gespeeld, daar hoort dus ook geen speelgoed. 
-‐ Na het buitenspelen, toiletbezoek en voordat we aan tafel gaan worden de handen 

gewassen. 
-‐ Kinderen gebruiken alleen hun eigen bestek, bord en beker.  
-‐ Kinderen met luizen dienen direct te worden opgehaald en behandeld.  

 
Gedrag: 

-‐ Kinderen mogen niet plagen of pesten. 
-‐ Kinderen luisteren naar elkaar. 
-‐ Iedereen is zijn/haar eigen baas. 
-‐ Er mag niet worden geschopt, geslagen of gedreigd.  
-‐ Kinderen mogen niet een ander de schuld geven. 
-‐ Kinderen moeten het speelgoed waarmee ze gespeeld hebben, opruimen. Aan het 

einde van de dag wordt gezamenlijk opgeruimd. 
-‐ Kinderen spelen en delen samen! 
-‐ Binnen mag niet gerend en gegild worden. 

Buitenspelen/uitstapjes 
 

-‐ Ouders tekenen voor akkoord voor het maken van uitstapjes op het alarmformulier.  
-‐ Eén leidster mag maximaal 6 kinderen meenemen met een uitstapje. 
-‐ Wanneer er een uitstapje wordt gemaakt, heeft minimaal één leidster een mobiele 

telefoon bij zich. 
-‐ Bij uitstapjes wordt de EHBO trommel meegenomen. 
-‐ Iedereen kijkt goed uit bij het lopen (niet op de weg lopen) 
-‐ Handen vast bij het lopen. 
-‐ Op elkaar wachten en wachten met oversteken. Als het mogelijk is, wordt er altijd 

overgestoken bij een zebrapad.  
-‐ Kinderen worden zomers ingesmeerd als de zon schijnt. 
-‐ Alleen kinderen die zwemdiploma A en B hebben, nemen deel aan activiteiten op het 

water.  
-‐ We gaan niet met de kinderen naar het openbare zwembad van Obdam tijdens 

buitenschoolse opvang tijd. Kinderen mogen hier ook niet zelfstandig heen. (m.u.v. 
Clubhuis) 

-‐ We zwemmen bij het meer van Hensbroek of in een badje op de eigen locatie. 
Kinderen die geen zwemdiploma hebben, krijgen zwembandjes om.  
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-‐ Wanneer de kinderen zomers in een zwembad spelen, hebben zij altijd zwemkleding 
aan. 

-‐ Wanneer er buiten op het schoolplein gespeeld wordt, is er altijd direct toezicht van 
een leidster.  

 
Eten, drinken, snoepen: 
 

-‐ Ouders geven op het alarmformulier aan of het kind allergisch is voor bepaalde 
producten. Ook kan rekening gehouden worden met een dieet of voedingsrichtlijnen 
i.v.m. geloof, cultuur, etc.  

-‐ De BSO voorziet de kinderen van eten en drinken. Eten en drinken van thuis 
meegeven is niet nodig, tenzij kinderen eten of drinken nodig hebben wat niet 
standaard wordt aangeboden door de BSO.  

-‐ Eten doen we aan tafel.  
-‐ Bij korte middag opvang is er een tafelmoment wanneer alle kinderen uit school zijn 

en rond 17.00. Bij hele dag of hele middag opvang wordt er rond half 1 ook nog brood 
gegeten. 

-‐ Kinderen krijgen eerst een broodje met hartig beleg, daarna een broodje met 
pindakaas, appelstroop, smeerkaas, hagelslag of een cracker. 

-‐ Bij het brood eten krijgen de kinderen een beker melk of karnemelk, en soms in 
overleg met de ouders iets anders. 

-‐ Kinderen krijgen per dag een half stuk fruit en een cracker met hartig beleg of een 
plak ontbijtkoek.  

-‐ We wachten op elkaar met eten.  
-‐ Samen eten is gezellig dus er wordt ook gezellig gekletst, maar met een lege mond. 
-‐ We proppen niet met eten. 
-‐ We blijven aan tafel zitten totdat iedereen klaar is met eten en drinken. 
-‐ Kinderen krijgen drinken aangeboden tijdens de tafelmomenten en verder naar 

behoefte. 
-‐ Er wordt alleen gesnoept in de vakanties en met traktaties. In vakanties krijgen 

kinderen wel eens een extraatje of wordt er met de lunch iets anders gegeten dan 
brood.  

 
 
 
 
 
 
 


