
 
 

Huisregels t.b.v.veiligheid en gezondheid 
                                        
BSO de Paraplu 
 
De huisregels richten zich zowel op kinderen, groepsleiding en ouders. Zij zijn bedoeld om 
veiligheid en gezondheid van alle gebruikers te bevorderen.Op deze manier kunnen we door 
heldere afspraken met elkaar samenwerken en waar nodig elkaar aanspreken. De huisregels 
zullen ieder jaar na de Inventarisatie Risico en Veiligheid op hun actualiteit worden bekeken 
en eventueel aangepast. 
Zowel alle Pedagogische Medewerkers als de ouders zullen jaarlijks een nieuwe versie van de 
huisregels ontvangen. Iedere nieuwe ouder zal bij de intake bij aanvang van de opvang van 
hun kind de huisregels uitgereikt krijgen. 
 
Omgeving: 

- Het kindercentrum staat midden in een woonwijk. Dit betekent dat wij onze buren 
respecteren en er voor willen zorgen dat zij geen overlast van ons ondervinden. 

 
Brengen en halen: 

- Bij het brengen en halen van de kinderen vragen wij de ouder/verzorgers om de auto`s 
te parkeren aan de kant van de weg waar de huizen staan en in de parkeervakken die 
aan het kinderdagverblijf grenzen.  

- De kinderen worden te voet opgehaald van de Wilsdonck. Naar de Vonder zal er met 
een bolderkar gereden worden, hier kunnen de allerkleinsten in samen met de tassen 
van de kinderen. 

- Bij de overige scholen zullen de kinderen gehaald en gebracht worden met de auto van 
’t Parapluutje en eventueel eigen auto’s. Hierbij worden de kinderen onder de 1.35 m 
vervoerd op een zitverhoger. 

- Ouders worden verzocht hun kind persoonlijk bij de groepsleiding af te leveren tijdens 
de vakanties. Bij het ophalen ( ook als de groepsleiding het druk heeft met 
overdrachten aan andere ouders ) vragen wij u te melden dat u uw kind mee naar huis 
neemt.  

- Tijdens de vakanties neemt de Pedagogische medewerker de verantwoordelijkheid van 
de ouder/verzorger over zodra de ouder afscheid heeft genomen en het kind achter 
laat. Zodra de ouder het kind heeft begroet om het op te halen neemt de ouder de 
verantwoordelijkheid van de groepsleiding op zich. 

- Wanneer uw kind(eren) door iemand anders wordt opgehaald, bijv opa/oma dient u dit 
aan de groepsleiding door te geven. 

- Wanneer een kind niet kan komen wegens ziekte of een andere reden, dient u dit ruim 
voor schooltijd aan ons door te geven.  

 
 
 
 
 



 
Bereikbaarheid: 

- In verband met de zorg en de verantwoordelijkheid voor uw kind, is het noodzakelijk 
dat u als ouder(s) telefonisch bereikbaar bent op de dagen dat uw kind bij de Bso is. U 
dient daarom door te geven waar u telefonisch bereikbaar bent. Ook graag doorgeven 
wanneer uw telefoonnummer(s) veranderen, bijv door verhuizing e.d. 

- U dient een noodnummer op te geven, voor het geval beide ouders niet bereikbaar 
zijn. 

 
Entree / gang: 

- Personeel en ouders dienen erop toe te zien dat de buitendeur goed wordt gesloten. 
- Binnen het kindercentrum geldt een rookverbod. 
- Huisdieren moeten bij het brengen en halen buiten wachten. 
- Het kindercentrum is beveiligd met een vingerafdruk systeem. Ouders en eventueel 

oudere kinderen die de BSO bezoeken worden ingelezen met hun vingerafdruk. 
 
Vloeren: 

- Voor alle gebruiksruimten ( entree, gang, leefruimte ) geldt: laat geen losse 
voorwerpen op de grond slingeren; ongebruikt speelgoed op ( laten ) ruimen. 

- Als er gemorst wordt, wordt dit direct opgeruimd. 
- Kinderen leren dat ze niet mogen rennen in de ruimtes.  
- Kinderen lopen niet op gladde schoeisel, zoals sokken. 

 
Ramen: 

- Er mogen geen stoelen, banken of overige opstap mogelijkheden worden geplaatst 
onder ramen die open kunnen. 

- In de groepsruimte mag niet gebald worden of met speelgoed worden gegooid. 
- Alle ramen tot 1.20 hoog zijn voorzien van veiligheidsfolie. 
- Kinderen worden aangeleerd geen pesterijen uit te halen bij de ramen. 

 
Deuren: 

- Alle deuren zijn voorzien van een vingersafe. 
- Kinderen worden geleerd geen pesterijen uit te halen bij de deuren. 

 
Groepsruimte: 

- In de groepsruimte en de gang mag niet gerend worden. Buiten mag wel gerend 
worden. 

- Kinderen worden aangeleerd dat ze niet in kasten mogen klimmen om iets te pakken, 
maar hierbij hulp moeten vragen. 

- Speelgoed wordt wekelijks schoongemaakt. 
- Het buitenspeelgoed wordt geinspecteerd op gebreken en doorgegeven aan 

leidinggevende. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eten en drinken: 
 

- Binnen de BSO krijgen de kinderen op vaste momenten eten en drinken. Niet teveel en 
niet te weinig. Wij proberen de inname van suikers en vetten te beperken.  

- Kinderen die gebruik maken van de VSO en voor 8:00 gebracht worden, mogen een 
broodtrommeltje meenemen om te ontbijten op de VSO. 

- Uit school krijgen de kinderen stukjes fruit en een koekje met een beker ranja. 
- Wij stellen hoge eisen aan de voedselveiligheid en hygiëne van opslag en bereiding 

van voeding. Voeding wordt wekelijks vers aangeleverd door de Plus supermarkt. 
 
Kleding en schoenen: 

- Het is niet onze intentie om kinderen met vieze kleding naar huis te laten gaan, wel 
kunnen we niet altijd voorkomen dat kleding vies wordt. Wij adviseren u om uw kind 
geen nieuwe kleding aan te geven. 

- Ouders worden verzocht hun kind geen kinderkleding met koortjes aan te doen. 
Groepsleiding maakt ouders erop attent op de risico`s hiervan en verwijderd, indien zij 
dit veiliger vinden, het koortje. 

- Bij knutselactiviteiten krijgen de kinderen een schort/overhemd aan om de kleding van 
de kinderen te beschermen. 

 
Persoonlijke eigendommen: 

- Alle kinderen van BSO de Paraplu hebben een eigen vakje die voorzien is van 
zijn/haar naam. Hierin worden persoonlijke spullen bewaard, zoals: traktaties, 
knutselwerkjes brieven. Ouders mogen samen met de kinderen aan het eind van de dag 
hun vakje leeghalen. 

- De jassen en tassen worden bewaard in een eigen luizenzak aan de kapstok.  
 
Groepssamenstelling: 

- BSO de Paraplu heeft één groep die bestaat uit maximaal 30 kinderen. Er is één 
pedagogisch medewerker op 10 kinderen. 

- Bij de NSO op dinsdag en donderdag, gaan de oudere kinderen vanaf 7 jaar in een 
aparte ruimte wat eten en drinken. Dit om de rust te bewaren op de groep en aan te 
sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. 

 
Sanitair: 

- De wc wordt iedere dag schoongemaakt, zo nodig ook tussendoor. 
- Kinderen worden geleerd om na toiletgebruik de handen te wassen. 
- De kinderen wassen voor het eten hun handen. 

 
 
Verlichting: 

- Voor alle ruimte geldt dat kapotte lampen moeten worden vervangen zodat elke ruimte 
goed verlicht is. Na melding vindt vervanging zo snel mogelijk plaats. 

- Kinderen worden geleerd om binnen niet met voorwerpen te gooien. 
 
Giftige stoffen en schoonmaakartikelen: 

- Groepsleiding zet/ legt hun tas in de daarvoorbestemde opbergruimte en laat deze niet 
rondslingeren. 

- Schoonmaakartikelen staan hoog opgeborgen in de keuken. 
- Medicijnen worden opgeruimd op een voor kinderen onbereikbare plek.   



- Ongediertebestrijding wordt alleen gebruikt buiten de opvanguren en opgeruimd 
voordat de opvang begint. 

 
Verbranding: 

- Kinderen mogen niet zelf met huishoudelijk apparatuur omgaan, zoals 
koffiezetapparaat, waterkoker, oven ed. De pedagogisch medewerkers zorgen dat de 
kinderen op afstand blijven. 

- Lucifers ( aansteker ) worden na gebruik altijd opgeruimd door de leidster ( gebruik 
wordt zo veel mogelijk beperkt ) 

 
Buitenruimte: 

- De buitenspeelplaats is volledig omheind met een hekwerk. Kinderen wordt geleerd de 
buitendeur en het hek altijd te sluiten ivm de jongere kinderen in het pand. 

- Kinderen wordt geleerd niet op de hekken/omheining te klimmen. 
- Kinderen mogen zelfstandig buiten spelen, mits toestemming van de 

ouders/verzorgers. 
- Kinderen houden op het speelplein rekening met het buitenspelen met de 

allerkleinsten.  
- Wanneer er meerdere groepen van het KDV aan het buiten spelen zijn, kunnen ze naar 

het grote speelveld aan de overkant van de BSO, waar ze niet gestoord kunnen worden 
door de allerkleinsten. 

- Kinderen mogen niet zonder melding bij de leidsters van de speelplaats/speelveld af. 
- Kinderen leren hoe ze om moeten gaan met skates. 
- Tijdens het skaten moeten alle beschermingsmiddelen worden gedragen. 
- In reële gevallen worden kinderen gecontroleerd op teken ( beten ). 

 
Uitstapjes: 

- Bij uitstapjes geven leidsters en begeleidsters het goede voorbeeld van veilig gedrag. 
- Zonder toestemming van de ouders neemt een leidster geen kinderen mee voor een 

uitstapje. 
- Leidsters nemen bij uitstapjes altijd een mobiele telefoon mee. 
- Bij uitstapjes worden de kinderen onder de 1.35 m vervoerd op een zitverhoger. 
- De kinderen dragen het rode BSO-shirt (gekregen bij aanvang van de BSO), zodat ze 

goed herkenbaar zijn voor de leidsters. Ouders geven dit shirt mee van thuis bij 
uitstapjes. 

- De leidsters dragen een rode bodywarmer, zodat ze herkenbaar zijn voor de kinderen 
en de omgeving. 

 
Hygiëne: 

- Leidsters kennen de goede handhygiëne, leren die op het juiste moment aan de 
kinderen en zien er op toe dat deze worden toegepast. 

- Leidsters kennen de goede hoesthygiëne, leren die op het juiste moment aan de 
kinderen en zien er op toe dat deze worden toegepast. 

- Leidsters kennen de goede eethygiëne, leren die op het juiste moment aan de kinderen 
en zien er op toe dat ze wordt toegepast. 

- Wij gebruiken vloeibare zeep en gebruiken papieren handdoeken. 
- Voor het afvegen van de mond en neus bij verkoudheid gebruiken we 

wegwerpzakdoekjes of tissues. 
- Voor het aan tafel gaan wassen leidsters en kinderen hun handen 
- Speelgoed wordt wekelijks schoongemaakt. 



- Dagelijks na sluitingstijd, worden de wc`s en de vloer gereiningd. Er is regelmatig 
contact met de schoonmaakster zowel mondeling als schriftelijk ( via een schrift ) 

- Verkleedkleren worden bij regelmatig gebruik 1 x per maand op 60 C gewassen. 
- Leidsters ventileren en luchten de ruimten iedere dag. 

 
Ziekte: 

- Als een kind ziek gedrag vertoond, wordt het extra in de gaten gehouden door de 
groepsleiding en wordt met ouders overlegd of de opvang gecontinueerd kan worden. 
Een ziek kind opvangen binnen een groep betekent dat het vaak niet de aandacht kan 
krijgen waar het behoefte aan heeft en waar het recht op heeft. Wij verwachten van 
ouders dat zijzelf of een door hen aangewezen contactpersoon tijdens de opvanguren 
van het kind telefonisch bereikbaar is voor ons. Ook verwachten wij van ouders dat  
de ouder of een achterwacht hun zieke kind komt ophalen indien dit beter is voor het 
kind. 

- Als er een besmettelijke ziekte heerst op het kindercentrum worden ouders hiervan op 
de hoogte gbracht. In het algemeen gebeurt dit via informatie op de deur van de 
groepsruimte waarbij de richtlijnen van de GGD volgen. Incidenteel kan het 
voorkomen dat alle ouders een nieuwsbrief ontvangen. Vooral wanneer er gevaar kan 
zijn voor risico groepen zoals zwangere moeders en zwangere groepsleiding en 
natuurlijk de allerjongste kinderen van 0-4 jaar die ook het kindercentrum bezoeken. 
Met allen wordt getracht rekening te houden.  

- Bij ongevallen zal de groepsleiding contact met de ouders opnemen en zal er overleg 
met de ouders plaatsvinden. Indien nodig worden ouders verzocht om het kind op te 
halen zodat zij met het kind naar de huisarts of eerste hulp kunnen. Er vindt registratie 
plaats van ongevallen. Deze registratie kan gebruikt worden om met de ouders het 
ongeval te evalueren. 
 

 
Vakanties: 

-  Ouders worden verzocht om bij de groepsleiding aan te geven wanneer zij hun kind 
wel of niet brengen voor de vakantieopvang.  

- Om planningtechnische reden is het prettig indien ouders zich aan hun doorgegeven 
vakantie houden. 

 
 
Overig: 

- Kinderen wordt goed aangeleerd hoe ze moeten omgaan met aanwezig materiaal. 
- Kinderen wordt goed geleerd hoe ze veilig kunnen snijden. 
- Groepsleiding maar ook ouders worden verzocht eventuele gebreken meteen te 

melden aan leidinggevende. Zij zorgt voor vervanging, spoedige reparatie en 
noodmaatregelen voor de tussentijd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


