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1. Inleiding 

Het beleidsplan voor Veiligheid en Gezondheid is opgesteld om onze kinderen 
en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en 
leefomgeving te bieden, waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s 
met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. 

 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is aanwezig op de opvanglocatie. 
Het is van belang om dit plan continu te actualiseren en indien nodig bij te 
werken. Bij veranderende situaties, zoals verbouwingen en/of een nieuwe 
inrichting wordt dit plan herzien. Bovendien wordt tijdens vergaderingen het 
onderwerp ‘veiligheid en gezondheid’ altijd besproken. Ook wordt de 
oudercommissie om feedback gevraagd. Indien er opvallende punten zijn, 
zullen er maatregelen worden genomen. De genomen maatregelen worden 
opgenomen in dit plan. Op deze manier blijven we in gesprek en dit houdt 
ons scherp op onze werkwijze over het beleid Veiligheid en Gezondheid. 

 
De kwaliteitscoördinator Sema Agirman is eindverantwoordelijke voor het 
beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Zij is ook eigenaresse van BSO De 
Ooievaar. Zoals hierboven beschreven krijgt zij geregeld input vanuit het 
personeel en de ouders om dit beleid gezamenlijk te bewaken en de kwaliteit 
te handhaven. Overigens wordt tijdens ieder teamoverleg het thema 
veiligheid en gezondheid behandeld. Op deze manier blijven we continu in 
gesprek over het beleid. 
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2. Missie, visie en doel 

Missie 
Veiligheid en gezondheid zijn fundamentele speerpunten binnen onze 
opvang. Wij hebben een actief beleid om de kinderen te beschermen van 
grote risico’s. Maar niet alle incidenten kunnen voorkomen worden. Er kan 
altijd iets misgaan. Daarom vinden wij het belangrijk om de kinderen op een 
goede manier te leren omgaan met kleinere risico’s. Dit is ook goed voor de 
zelfredzaamheid van de kinderen in situaties buiten de opvang zoals thuis en 
op school. BSO De Ooievaar biedt een veilige omgeving waarbij de kinderen 
uitgedaagd worden in hun ontwikkeling. Wij geven onze kinderen ruimte om 
te ontdekken waar hun interesses liggen en zich hierin te verdiepen. Door de 
verscheidenheid aan activiteiten die gegeven worden, is het een plezierige 
manier van ontdekken. 

 
Visie 
BSO De Ooievaar biedt een veilige omgeving waarbij het mogelijk is voor 
onze kinderen om te ontdekken waar hun interesses liggen. Ieder kind is 
uniek en komt tot bloei als zij/hij de ruimte krijgt om daarin te ontwikkelen. 
Het bieden van structuur is de basis, maar daarbuiten is er veel ruimte voor 
de kinderen om zelf te bepalen wat zij leuk vinden en waar ze zich in willen 
verdiepen. Zo is er naast de vaste groepsmomenten zoals samen eten, 
groepsactiviteit en samen opruimen ook ruimte om zelf te kiezen voor een 
activiteit. Het bieden van deze ruimte is belangrijk voor kinderen in hun 
zoektocht naar wie ben ik en wat zijn mijn interesses. 

 
Doel 
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te 
creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers 
zich verantwoordelijk voelen. Ons doel is om een veilige en gezonde 
omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Dit beleid is in samenspraak met medewerkers 
en ouders opgesteld. De belangrijkste speerpunten hierin zijn: 

 
1. Bewustwording van mogelijke risico’s. 
2. Een actief beleid op grote risico’s. 
3. In gesprek blijven met het team, ouders en andere betrokkenen. 
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3. Grote risico's 

Hier volgt een opsomming van grote risico’s en de maatregelen die worden 
getroffen in de categorieën fysieke veiligheid, sociale veiligheid en 
gezondheid. Per categorie hebben we de belangrijkste risico’s benoemd met 
de daarbij behorende maatregelen die zijn of worden genomen om het risico 
tot het minimum te beperken. Voor de overige risico’s waarvoor we 
maatregelen nemen verwijzen we naar de complete risico- 
inventarisatielijsten op te vragen bij de locatieverantwoordelijke. 

 
3.1 Fysieke veiligheid 
Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s 
gedefinieerd als grote risico’s: 

 
1. Vallen van hoogte. Genomen maatregelen zijn: 

- Er mag niet op kasten, op banken, op tafels en op stoelen 
geklommen worden. 

- Ook mag er niet op de omheining (hek) geklommen worden. 
 

2. Verstikking. Genomen maatregelen zijn: 
- Kinderen moeten aan tafel eten en mogen niet rondlopen of 

liggen tijdens het eten. 
- Kinderen mogen geen koorden om de nek of andere plaats op 

het lichaam dragen. Capuchon touwtjes moeten vast zitten of 
verwijderd zijn. Kinderen kunnen aan deze touwtjes blijven 
hangen en stikken. Pedagogisch medewerkers zijn bevoegd 
losse touwtjes uit kleding te halen. 

 

3. Vergiftiging. Genomen maatregelen zijn: 
- Schoonmaak en chemische middelen worden buiten bereik van 

kinderen gehouden in de magazijnruimte van de keuken. 
Kinderen mogen de keuken en de magazijnruimte niet in, 
behalve in uitzonderlijke gevallen onder begeleiding van 
pedagogische medewerker. 

- Minimaal een van de aanwezige medewerkers beschikken over 
een kinder EHBO-diploma en weten hoe te handelen als een 
dergelijke situatie voorkomt. 

- Handboek voor alle noodsituaties is beschikbaar op locatie. 
 

4. Verbranding. Genomen maatregelen zijn: 
- Hete dranken worden niet in de directe bijzijn van de kinderen 

geplaatst. 



< BSO	De	Ooievaar	 	
<www.bsodeooievaar.nl		<  info@bsodeooievaar.nl	 6 

 

- Elektrische apparaten worden zo opgesteld dat ze niet 
bereikbaar zijn voor kinderen. De kinderen mogen niet in de 
keuken komen en zijn beveiligd van alle gevaar (elektrische 
apparaten fornuis, waterkoker, heet water) die de keuken met 
zich kan meebrengen. 

 
5. Verdrinking. Genomen maatregelen zijn: 

- In de zomer wordt er bij warm weer gebruik gemaakt van 
opblaasbadjes. Wanneer er opblaasbadjes staan is er altijd 
een pedagogisch medewerker aanwezig die voortdurend 
toezicht houdt. Pedagogisch medewerkers spreken onderling 
af wie er op de kinderen in het badje let. Nadat het badje 
gebruikt is wordt het water uit het opblaasbadje gehaald. 
Vervolgens wordt het opblaasbadje schuin neergezet, zodat er 
geen regenwater in kan komen en blijven staan. 

 
Al onze beroepskrachten zijn EHBO gecertificeerd of zijn bezig met het 
behalen van een Kinder EHBO certificaat en kunnen handelen als een van 
bovenstaande risico’s zich voordoet. 

 

3.2 Sociale veiligheid 
Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s 
gedefinieerd als grote risico’s: 

 
1. Grensoverschrijdend gedrag. Genomen maatregelen zijn: 

- Bij signalen van grensoverschrijdend gedrag wordt het 
protocol gevolgd van de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Deze is te vinden in onze bedrijfs 
onedrive. Op verzoek kan deze gedeeld worden met ouders. 

 
2. Kindermishandeling. Genomen maatregelen zijn: 

- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze zit op 
onze bedrijfs onedrive. 

 
3. Vermissing. Genomen maatregelen zijn: 

- Protocol vermissing kind (bijlage 3). In dit protocol staan de 
richtlijnen voor de handelswijze die onze medewerkers volgen 
wanneer een kind vermist wordt tijdens de opvang. 
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3.3 Gezondheid 
Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als 
grote risico’s: 

 
1. Gastro enteritis (bijvoorbeeld diarree door onhygiënische situaties 

op het toilet) 
 

2. Voedselinfectie of voedselvergiftiging 
 

3. Infectie via water (legionella) 
 

4. Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard) 
 

5. Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus) 
 
Verspreiding van en besmetting met deze gezondheidsrisico’s voorkomen we 
op de volgende manieren: 

 
Verspreiding via de lucht: 

1. Wij hanteren een hoest- en nies discipline om dit te voorkomen. 
2. Ventileren en luchten. De groep wordt dagelijks geventileerd volgens 
het onderstaande ventilatiebeleid. 

 
Ventileren 
Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. Buitenlucht vervangt de 
binnenlucht die verontreinigd is door het continu vrijkomen van vocht, 
geurstoffen en andere gassen, micro-organismen en zwevende deeltjes 
fijnstof. 

 
Luchten 
Luchten is het in korte tijd verversen van alle verontreinigde binnenlucht 
door het wijd openzetten van ramen en/of buitendeuren. Luchten hoeft niet 
langer te duren dan een kwartier. Bij koud of winderig weer zijn een paar 
minuten al genoeg. De temperatuur binnen is dan snel weer op peil. Een 
kortdurende afkoeling veroorzaakt geen verkoudheid of andere ziekte. Maar 
luchten is geen vervanging van ventilatie. Luchten dient alleen voor het 
verhelpen van een tijdelijke verslechtering van kwaliteit van de lucht door 
een kortdurende bron van extra verontreiniging. 

 
Verspreiding via de handen: 

1.Handhygiëne op de juiste momenten en juiste manier. 
2.Persoonlijke hygiëne zoals kleding, nagels en sieraden, 
handschoenen. 
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Via voedsel en water: 
1. Voedsel/water, hygiëne en voedsel-/waterveiligheid. We werken 

volgens de ‘Hygiënecode voor kleine instellingen’ van de 
Brancheorganisatie. 

 
Via oppervlakken (speelgoed): 

1. Goede schoonmaak. Zichtbaar verontreinigd speelgoed wordt direct 
gereinigd. Daarnaast werken we volgens de schoonmaakschema's per 
groep. 
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4. Omgang met kleine risico's 

BSO De Ooievaar leert de kinderen voorkomen van en omgaan met kleine 
risico’s. 

 
Leren omgaan met risico’s is erg belangrijk voor kinderen. Wetenschappelijk 
onderzoek toont aan dat leren omgaan met risico’s goed is voor de 
ontwikkeling van kinderen. 

- Door het ervaren van risicovolle situaties, bijvoorbeeld tijdens het 
spelen, ontwikkelen kinderen risicocompetenties. Ze leren risico’s 
inschatten en ontwikkelen cognitieve vaardigheden om de juiste 
afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw 
voordoet. 

- Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘gereedschapskist’ voor 
effectief leren. Risicovol spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik 
kan het’ en daarmee gaat een kind uitdagingen meer zien als iets om 
van te genieten dan om te vermijden. Dit vergroot onafhankelijkheid 
en zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun 
doorzettingsvermogen als ze geconfronteerd worden met uitdagingen. 

- Het leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de fysieke 
en mentale gezondheid van kinderen en op het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden. Kinderen staan sterker in hun schoenen en kunnen 
beter conflicten oplossen en emoties herkennen van speelmaatjes. 

- Bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, 
klimmen, rollen, hangen en glijden, zijn niet alleen leuk voor kinderen, 
maar ook van essentieel belang voor hun motorische vaardigheden, 
balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen 
zijn vaker onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, 
hebben een slechte balans en bewegingsangst (Bron: 
veiligheid.nl/risicovolspelen). 

 
Onze Missie 
BSO De Ooievaar heeft als missie een zo veilig en gezond mogelijke opvang 
te bieden met als doel het voorkomen van ongelukken en ziekte als gevolg 
van een onhygiënische toestand. Er is echter een grens tussen beschermen 
en ‘over beschermen’. Om deze reden beschermen we de kinderen tegen 
grote risico’s. Dagelijkse ongelukjes zoals een schaafwond of een bult 
kunnen gebeuren. Hier leren de kinderen zelfs nog van. Het heeft namelijk 
positief effect op de motorische vaardigheden, vergroot het zelfvertrouwen, 
zelfredzaamheid, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden van de 
kinderen. 

 
Wij maken samen met de kinderen afspraken om risicovolle situaties te 
voorkomen en geloven erin dat het goed is voor het kind te leren om op de 
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juiste manier om te gaan met risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen 
hebben. Er zijn afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en 
gereedschap ter voorkoming dat door oneigenlijk gebruik letsel kan 
ontstaan. 

 
Ook om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te 
laten dragen zijn daarom goede afspraken met kinderen noodzakelijk. 
Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn gemaakt zijn het met 
vloeibaar zeep wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een 
hand voor de mond tijdens niezen of hoesten. 

 
De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in 
bijlage 1 en 2. De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken 
en herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of spel of in 
periodes dat veel kinderen en medewerkers verkouden zijn. 
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5. Risico-inventarisatie 

Minimaal 1 keer per jaar voeren wij een risico-inventarisatie uit. Aan de 
hand van deze inventarisatie hebben wij de risico’s in kaart gebracht. De 
grote risico’s zijn omschreven in hoofdstuk 3. In bijlage 6 is het gehele 
risico-inventarisatie opgenomen. Komend jaar zullen wij dit beleid tijdens elk 
teamoverleg evalueren en zo nodig bijstellen of aanvullen, een uitgebreide 
omschrijving hiervan staat in hoofdstuk 8 beleidscyclus. Indien er facilitaire 
wijzigingen zijn, zal er opnieuw naar het Veiligheid- en gezondheidsbeleid 
worden gekeken en (indien nodig) aangepast. 

 
Ongevallen registraties 
Bij ongelukken wordt er geregistreerd op het “registratieformulier 
ongevallen”. Deze registraties worden doorgenomen door de locatiemanager, 
eventueel besproken in groepsoverleggen en/of teamvergaderingen en acties 
op ondernomen. Wij sturen erop aan dat er met elk ongeval dit formulier 
wordt ingevuld, zodat we de veiligheid nog meer kunnen verbeteren. 



< BSO	De	Ooievaar	 	
<www.bsodeooievaar.nl		<  info@bsodeooievaar.nl	 12 

 

6. Thema’s uitgelicht 

6.1 Grensoverschrijdend gedrag 
BSO De Ooievaar heeft een actief beleid betreffende grensoverschrijdend 
gedrag. Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan 
een enorme impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. De 
volgende maatregelen zijn getroffen om grensoverschrijdend gedrag met 
elkaar te voorkomen en onmiddellijk in actie te komen als we merken dat het 
toch gebeurt: 

 
- Het onderwerp wordt tijdens team overleggen besproken om zo een 

open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te 
spreken. 

- De Meldcode Huishoudelijke geweld en kindermishandeling wordt 
nageleefd. 

- Zoals in het pedagogisch beleidsplan opgenomen is, leren wij kinderen 
hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en 
waarden. Kinderen leren op deze manier wat wel en niet toelaatbaar is, 
en wat gepast en ongepast gedrag is. 

- Daarnaast leren we onze kinderen dat het belangrijk is dat ze het 
direct aangeven als zij bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. 
We helpen ze mondiger te worden op momenten dat dit nodig is. 

 
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag 
te voorkomen: 

- Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG- 
verklaring). 

- Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind 
een ander kind mishandelt. 

- Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als 
een kind een ander kind mishandelt. 

- Er wordt conform meldcode huiselijk geweld en protocol gehandeld bij 
vermoeden van kindermishandeling. 

- Alle medewerkers krijgen een training Meldcode verzorgt door Tuba 
Agirman. Zij is aan het afstuderen als basisarts. Tijdens deze training 
wordt het herkennen van signalen van kindermishandeling en huiselijk 
geweld behandeld. 

- Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een 
vermoeden van kindermishandeling. 

 
Als grensoverschrijdend gedrag zich voordoet handelen de pedagogische 
medewerkers conform meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 
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6.2 Achterwachtregeling 
In de volgende situaties is de achterwachtregeling van kracht: 

- Op de locatie is één pedagogisch medewerker aanwezig, waarbij wordt 
voldaan aan de BKR. In die situatie moet binnen 15 minuten een 
volwassene op afroep op de locatie kunnen zijn. Indien er slechts één 
pedagogisch medewerker aanwezig is op een locatie van BSO De 
Ooievaar, dan is een achterwachtregeling van toepassing. Deze 
regeling houdt in dat in geval van calamiteiten er een achterwacht 
beschikbaar dient te zijn die binnen 15 minuten op locatie aanwezig 
kan zijn. 

- Op de locaties is één pedagogisch medewerker aanwezig, waarbij niet 
aan de BKR wordt voldaan (halfuur regeling bso/drie-uursregeling 
dagopvang). In die situatie moet een tweede volwassene op de locatie 
aanwezig zijn. 

- BSO-aanvang en sluiting: Wij streven ernaar om tijdens het starten en 
sluiten van de opvang met 2 personen te zijn. Het kan vooralsnog 
voorkomen dat een pedagogisch medewerker alleen op locatie is. Op 
tijdstippen dat een pedagogisch medewerker alleen op locatie is, is de 
achterwachtregeling van kracht. 

 
BSO De Ooievaar maakt gebruik van een achterwacht en heeft dit duidelijk 
geregeld zodat de pedagogisch medewerker hierop terug kan vallen in geval 
van calamiteiten. De achterwacht hoeft niet in het pand aanwezig te zijn, 
maar wel binnen 15 minuten ter plekke kunnen zijn. Sema Agirman is de 
achterwacht voor BSO De Ooievaar. Tijdens kantooruren is zij altijd aanwezig 
op locatie en na kantooruren is ze in de mogelijkheid om binnen 15 minuten 
op de opvang locatie te zijn. 

 
Achterwacht van BSO De Ooievaar: Sema Agirman tel: 0639125457 

 
Vervangend achterwacht bij afwezigheid van Sema Agirman is Gina 
Wennekes  tel: 0640654553 
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7. EHBO regeling 
 
Op BSO De Ooievaar doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind 
letsel oploopt als gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel 
te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten voordoen, 
waardoor EHBO noodzakelijk is. Op BSO De Ooievaar hebben alle 
medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO: 

- Het betreft: Eerste Hulp aan baby's en kinderen met een Oranje- of 
Rode Kruis certificaatnummer. 

- Alle certificaten zijn te vinden in onze OneDrive. 
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8. Beleidscyclus 
 
8.1 Beleidscyclus 
Van doelen naar maatregelen en acties en het bijstellen van beleid. 
Beleidscyclus bestaat uit vier fasen: 

1. In de eerste fase worden voorbereidingen gedaan om de risico- 
inventarisatie te kunnen uitvoeren. Voor de nieuwe Risicomonitor 
betekent dit dat eerst de thema’s moeten worden vastgesteld die hierin 
opgenomen worden (met de daarbij behorende onderwerpen). Zowel 
nieuwe onderwerpen als nog steeds onopgeloste onderwerpen worden 
verkend. Tijdens de teamvergadering komen thema’s uit het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid aan de orde. De 
taakverantwoordelijke voor de uitvoering van de Quick Scans is Sema 
Agirman. Zij bespreekt de onderwerpen met de pedagogisch 
medewerksters die deelnemen aan het overleg. 

2. In de tweede fase wordt daadwerkelijk aan de slag gegaan met de 
risico-inventarisatie. In deze fase gaan we tijdens overleg actief in 
gesprek over de te behandelen thema’s zodat een overzicht ontstaat 
van aandachtspunten die voor verbetering vatbaar zijn. 

3. In de derde fase wordt opgesteld hoe deze verbeterpunten het beste 
aangepakt kunnen worden, in de vorm van een plan van aanpak. 

4. En in de laatste fase vindt een evaluatie plaats om na te gaan of de 
aanpassingen hebben geleid tot verbetering. 

 
Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. 
Tijdens een teamoverleg bepalen we welke medewerkers op welke 
onderwerpen een QuickScan gaan uitvoeren en gedurende welke periode 
hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie. 
Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie maken we een 
actieplan en een jaarplan op. De voortgang van beide plannen wordt 
regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van de evaluaties 
wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. 

 
8.2 Plan van aanpak 
Plan van aanpak: De risico-inventarisaties geven inzicht in de huidige stand 
van zaken ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van 
deze inventarisatie worden er actiepunten op de agenda gezet met als doel 
de kwaliteit van de opvang te verbeteren. We gebruiken hiervoor het 
volgende schema: 

 
Datum Actie Afgesproken maatregel 
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Evaluatie maatregelen: Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen 
ertoe hebben geleid dat er een veiligere en gezondere opvang kan worden 
geboden, evalueren we iedere eerstvolgende teamvergadering de genomen 
maatregelen en/of ondernomen acties. Indien een maatregel of actie een 
positief effect heeft gehad, wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
hierop aangepast. Het volgende schema wordt hiervoor gebruikt: 

 
Datum Genomen 

maatregel 
Effect Vervolg nodig 

Ja/Nee? 
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9. Communicatie en afstemming intern en extern 
 
Wij vinden het cruciaal dat iedereen, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en 
ouders, binnen onze locatie op de hoogte zijn van het veiligheid- en 
gezondheidsbeleid. Stagiaires, vrijwilligers en invalkrachten worden 
geïnformeerd over dit beleid. Wij geven een uitgebreide introductie van ons 
beleid, bovendien is het beleid inzichtelijk voor nieuwe medewerkers en 
ouders. Zo zijn alle aanwezige personen in staat om te handelen volgens 
onze afspraken. Het bespreken van het veiligheid- en gezondheidsbeleid is 
een vast agendapunt tijdens ons teamoverleg. Stagiaires nemen ook deel 
aan dit overleg. Op deze manier blijft het plan actueel en kunnen we indien 
nodig het beleid aanpassen. De besproken punten worden samengevat in de 
notulen van deze overleggen. 

 
Tijdens een rondleiding en/of het intakegesprek informeren we ouders over 
het veiligheid en gezondheidsbeleid en sturen na de inschrijving het nog eens 
per mail op. Via onze maandcommunicatie middels nieuwsbrief en de 
verslagen van de oudercommissie worden ouders op de hoogte gehouden 
van de voortgang en cyclus van het beleid. 

 

10. Ondersteuning en melding van klachten 
 
Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren 
ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een 
medewerker of ouder een klacht heeft. We staan open voor feedback, en 
bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of ouder zelf om 
tot een oplossing te komen. Indien we er met de medewerker of ouder op 
deze wijze niet uitkomen, dan kan de medewerker of ouder contact opnemen 
met de interne klachten commissie van BSO De Ooievaar en in het uiterste 
geval met de Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie hierover 
kan de ouder vinden in de klachtenregeling van BSO De Ooievaar te vinden 
op locatie of op onze website. 
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Bijlage 1: Regels veiligheid BSO 

1. Vervoer BSO 
BSO De Ooievaar haalt kinderen middels bakfiets, lopend of met een auto 
van school op en vervoert naar de opvang locatie. Aangezien de kinderen 
op verschillende scholen zitten is het belangrijk om hier een goed 
vervoersplan/ophaalplan voor te hebben. Hieronder willen we aangeven 
hoe het vervoer bij BSO De Ooievaar is geregeld. 

 
2. Verantwoordelijkheden: 

- Voor buitenschoolse opvang geldt dat de verantwoordelijkheid van 
BSO De Ooievaar voor het kind start op het moment dat het kind 
onder begeleiding van een medewerker van BSO De Ooievaar is. 
Het kind moet in het schoolgebouw wachten op de afgesproken 
plaats met school tot het wordt opgehaald. 

- Bij vervoer met auto, moet de bezitter een schade-inzittende 
verzekering hebben afgesloten. BSO De Ooievaar maakt hierover 
afspraken met diegene die kinderen vervoeren. 

- De pedagogisch medewerker dient ten alle tijden de mobiele 
telefoon van de groep waar zij verantwoordelijk voor is bij zich te 
hebben, tijdens het vervoer van de kinderen. 

 
3. Naschoolse opvang 

Naschoolse opvang op de BSO aangekomen: 
Dag van tevoren wordt er een berichtje gemaakt welke kinderen op welke 
scholen opgehaald moeten worden en doorgestuurd naar de 
verantwoordelijke medewerkers. Belangrijk bij incidentele opvang en het 
ruilen van de BSO dag: het is de verantwoording van de ouder om dit ook 
aan de leerkracht van het kind op de basisschool door te geven. De 
leerkracht draagt er zorg voor dat het kind niet naar buiten loopt, maar 
wacht op de afgesproken ophaalpunt. 

- De pedagogisch medewerker komt binnen en gaat de telefoon halen 
van zijn/haar groep. 

- De pedagogisch medewerker kijkt op de telefoon of er kinderen 
hebben afgemeld. 

- De pedagogisch medewerker streept eventueel de naam door op de 
ophaal- en presentielijst. 

- De pedagogisch medewerker pakt de veiligheidsvestjes die de 
kinderen van groep 1 t/m 4 aan moeten. 
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4. Check: 
- 14:30 uur: De pedagogisch medewerkers nemen de groepstelefoon 

en veiligheidsvestjes mee en werken volgens de checklist. 
 

Op de basisschool aangekomen: 
- De pm-ers wachten op de afgesproken plaats. 
- Met de scholen is afgesproken dat de kinderen zich verzamelen in 

één klas of een verzamelpunt op school of schoolplein. De 
jongere kinderen worden door de onderwijsassistenten naar ons 
gebracht. 

Check: 
- Heb je alle kinderen op de verzamelplaats? Even natellen en kijken 

welke en hoeveel kinderen je mee hebt. 
Check: 

- Loop je naar de opvanglocatie, voordat je voorzichtig de straat 
oversteekt, even de kinderen natellen en kijken welke kinderen je 
bij je hebt. Regelmatig na tellen tijdens het lopen. 

Check: 
- Zit je in de bakfiets/auto? Even natellen en kijken welke en hoeveel 

kinderen je mee hebt. 
Check: 

- Stap je de bakfiets/auto uit bij de BSO? Dan tel je de kinderen na 
en je kijkt of ze de tassen/jassen meenemen zodat er niets achter 
blijft liggen. 

Check: 
- Voordat de kinderen naar binnen gaan, tel je de kinderen nog even 

na. 
 
5. Regels kinderen met betrekking tot vervoer van of naar school: 

- De veiligheidsvestjes gaan altijd aan. Groep 1 t/m 4 moeten de 
vestjes aan. 

- De pedagogisch medewerker loopt voorop. De kinderen lopen 
twee aan twee erachteraan. Zij mogen niet rennen of spelen onder 
het lopen. 

- Bij oversteken controleert de pedagogisch medewerker of alle 
kinderen in een rij staan, of er een auto aan komt en dan 
gezamenlijk de straat oversteken. 

- Hebben kinderen een fiets bij zich, houden zij deze aan de hand. 
- Bij aankomst op de BSO leggen de kinderen de vestjes op de tafel, 

waarna de pedagogisch medewerker ze opruimt. 
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Onderstaande afspraken zijn tussen BSO De Ooievaar, desbetreffende 
kinderen en de desbetreffende bassischool gemaakt: 

 
Afspraken wachten in het schoolgebouw met de basisscholen: 

- We wachten rustig en netjes op de afgesproken plaats in het 
schoolgebouw. 

- De kinderen komen niet aan de spullen op de afgesproken plek. 
- De kinderen gaan niet rondrennen en lopen. 
- Verlaten de kinderen de afgesproken plek, lopen we rustig naar 

buiten toe. 
 
6. Regels op een rij 
6.1 Regels vervoer per auto: 

- Wij hebben een polis schadeverzekering voor inzittende voor een 
totale dekking voor het geval een medewerker een ongeluk maakt 
en er persoonlijk letsel (medewerker of kinderen) is. 

- Alle kinderen onder de 1.35 cm dienen te worden vervoerd op een 
goedgekeurd autozitje. 

- Deze autozitjes zijn beschikbaar op de BSO locatie. 
- De kinderen die op een autozitje vervoert dienen te worden hebben 

een * achter de naam staan. 
- De kinderen worden ongeveer iedere drie maanden opnieuw 

opgemeten op de locatie, de verantwoordelijke pedagogisch 
medewerker van de BSO locatie draagt er zorg voor dat 
veranderingen worden gecommuniceerd in de overdracht en 
verwerkt worden op de kind lijst. 

- Het meten gebeurt in de volgende maanden: september, december 
en april. 

- Alle kinderen en ook de pedagogisch medewerker zijn verplicht om 
de gordel te dragen tijdens het vervoeren van de kinderen van de 
buitenschoolse opvang. 

- Bij het gebruik van de gordels dient er opgelet te worden dat de 
gordel niet achter de ruggen van de kinderen langs gaan, maar 
voorlangs over de borstkast. 

- Bij de scholen wordt er zoveel mogelijk zo geparkeerd, dat er niet 
over gestoken hoeft te worden. 

- Als het niet lukt om te parkeren aan de schoolkant, dan wordt er 
gezamenlijk overgestoken naar de auto. De kinderen mogen niet 
alleen oversteken. 

- De kinderen stappen uit aan de kant van de stoep, dus niet aan de 
straatkant. 

- Als de kinderen op de locatie worden gebracht, wordt er ook op de 
voor de locatie meest veilige en afgesproken plek geparkeerd. 
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6.2 Regels lopend van en naar school: 
- Kinderen lopen over de stoep twee aan twee. 
- We maken tweetallen van een jong en een ouder kind. 
- Kinderen mogen niet vooruitrennen. 
- Kinderen tot en met groep 4 dragen veiligheidsvestjes. Dit voor de 

veiligheid maar ook voor de herkenbaarheid. 
- Wanneer de kinderen de fiets mee naar school moeten nemen, 

lopen ook deze kinderen met de fiets aan de hand naar school 
tenzij met ouders anders is afgesproken en hiervoor een 
toestemmingsformulier is ondertekend. 

- Kinderen lopen altijd dezelfde route en steken altijd op dezelfde 
plaats over. 

- Pedagogisch medewerksters vervullen de rol van klaar-over. 
- Pedagogisch medewerksters halen de kinderen aan het einde van 

de schooldag op bij basisschool. 
- Voordat de schoolbel gaat staan de pm-ers klaar bij het 

ophaalpunt. 
- Als alle kinderen in het ophaallokaal present zijn lopen ze onder 

begeleiding van de pedagogisch medewerkers naar de bso. 
- Kinderen wordt geleerd om altijd te stoppen alvorens over te 

steken. 
- De medewerker van BSO De Ooievaar zorgt ervoor dat hij de 

aandacht van de bestuurder heeft en weet dan dat hij je gezien 
heeft. 

- Kinderen wordt geleerd dat er een verschil is tussen zien en gezien 
worden. Het feit dat ze een auto zien aankomen, wil niet zeggen 
dat de bestuurder hen ook gezien heeft. 

- Vermijd om de straat over te steken tussen 2 geparkeerde 
voertuigen. Als kinderen tussen 2 geparkeerde voertuigen staan, 
hebben ze een slecht zicht op het verkeer en zijn ze door hun 
geringe lengte, moeilijk of niet zichtbaar voor automobilisten. 

- Leer kinderen om in het midden van het voetpad te lopen. Als er 
geen voetpad is, moeten ze de berm gebruiken of links van de weg 
lopen. 

- De pedagogisch medewerker dient ten alle tijden een mobiele 
telefoon bij zich te hebben, tijdens het vervoer van de kinderen. 

 
6.3 Regels per bakfiets van en naar school: 

- De kinderen gaan zitten en doen gordels om in de bakfiets/stint. 
- De pedagogische medewerker neemt alle verkeersregels in acht. 
- Grotere kinderen, die op de fiets naar de bso komen, fietsen samen 

met de pedagogisch medewerker, ten alle tijden rechts van de 
pedagogische medewerker. 
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- Vermijd om de straat over te steken tussen 2 geparkeerde 
voertuigen. Als kinderen tussen 2 geparkeerde voertuigen staan, 
hebben ze een slecht zicht op het verkeer en zijn ze door hun 
geringe lengte, moeilijk of niet zichtbaar voor automobilisten. 

- Leer kinderen altijd om te stoppen alvorens over te steken. Ze 
moeten wachten tot het verkeerslicht op groen staat en naar links 
en rechts kijken. 

- Houdt rekening met naderende voertuigen. Wacht tot de auto’s tot 
stilstand zijn gekomen of tot het verkeerslicht op groen springt 
alvorens over te steken. 

- Kijk goed uit voor voertuigen die afslaan aan een kruispunt of die 
van een parkeerplaats of oprit rijden. 

- Probeer de blik van de bestuurder te vangen, kinderen wordt 
geleerd dat er een verschil is tussen zien en gezien worden. Het feit 
dat ze een auto zien aankomen, wil niet zeggen dat de bestuurder 
hen ook gezien heeft. 

- Als er een fietspad is, moet hier ook gebruik van gemaakt worden. 
- De pedagogische medewerker dient altijd een mobiele telefoon mee 

te nemen. 
 
7 Afmelden 

Wanneer een kind niet kan komen wegens ziekte of een andere reden, 
geeft de ouder dit door, door een berichtje te sturen naar desbetreffende 
groepstelefoon. 
Tijdens het plaatsingsgesprek bespreken we altijd het belang van het 
doorgeven van een afmelding. Komt het kind niet naar de BSO, geef dit 
altijd, graag zo vroeg mogelijk, door. Wanneer kinderen nadat de school 
uit is niet meegaan naar de buitenschoolse opvang of niet aanwezig zijn 
op school worden er door de pedagogisch medewerker de volgende 
stappen ondernomen: 

1. Er wordt navraag gedaan bij de leerkracht van het kind (was het 
kind wel op school?). 

2. De locatieverantwoordelijke van de buitenschoolse opvang wordt 
gebeld om nogmaals te checken of ouders hebben afgezegd. 

3. Bij terugkeer op de buitenschoolse opvang worden de 
ouders/verzorg(st)ers van het kind direct gebeld. Bij geen 
contact proberen we ook de overige telefoonnummers die op het 
plaatsingsformulier vermeld staan, totdat we zeker weten waar 
het kind is. 

 
8 Presentielijsten 

Nadat een kind is aangekomen op de BSO of is opgehaald door de ouder 
wordt de presentielijst aangepast zodat op ieder moment duidelijk is 
hoeveel kinderen en welke kinderen er aanwezig zijn. Wanneer een kind 
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opgehaald wordt, dient dit door degene die het kind ophaalt bij de 
pedagogisch medewerker af te melden. Deze zal dan de overdracht doen. 
Afspraken die met ouders gemaakt worden over kinderen worden 
genoteerd in het overdracht schrift van de BSO. 

 
9 Ophaalbevoegdheid 

Als het kind door iemand anders wordt gehaald dan de ouder of welke 
persoon opgegeven is, dient dit vooraf mondeling, via mail of telefonisch 
door de ouders, aan de pedagogisch medewerker te worden gemeld. Een 
kind wordt nooit aan een voor ons onbekend iemand meegegeven. 

 
10 Veiligheid tijdens uitstapjes 

Het kan bij de BSO voorkomen dat er uitstapjes gemaakt worden naar 
bijvoorbeeld de dierentuin, speeltuin e.d. Veiligheid is voor ons, ook bij 
uitstapjes van groot belang. We houden hiermee rekening door te zorgen 
voor: 

- Voldoende toezicht 
- (Mobiele) telefonische bereikbaarheid 
- Kinderen onder 8 jaar van groep 1 t/m 4 dragen veiligheidsvestjes. 
- Aanwezigheid van pedagogisch medewerker met EHBO voor 

kinderen en een EHBO-trommel 
 

Aan de kinderen wordt van tevoren meerdere keren verteld wat ze 
moeten doen als ze de groep eventueel kwijtraken; op de arm van het 
kind wordt met een watervaste stift het telefoonnummer geschreven 
waarop de pedagogisch medewerker bereikbaar is. 

 
11 Kleding 

- Voordat de kinderen het BSO ruimte binnen komen hangen zij hun 
jas op en leggen de veiligheidsvestjes op tafel zodat de pedagogisch 
medewerker ze kan opruimen. 

- Kinderen mogen geen touwtjes aan jassen en truien hebben die 
langer zijn dan 22 cm. Capuchon touwtjes moeten vast zitten of 
verwijderd zijn. Kinderen kunnen aan deze touwtjes blijven hangen 
en stikken. 

- Kettingen en andere versieringen om nekjes die niet kapot springen 
als een kind eraan blijft hangen zijn verboden. Denk hierbij aan 
leren kettingen, key koord e.d. Heeft een kind deze sieraden nog 
om bij binnenkomst dan zorgt de pedagogisch medewerker dat deze 
in het persoonlijke bakje van het kind komt te liggen. 
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12. Veiligheid op de BSO 
12.1 Veiligheid in de BSO-ruimte 
I.v.m. veiligheid en gezondheid worden er door de pedagogisch medewerker 
afspraken met de kinderen gemaakt en treft kindercentrum BSO De Ooievaar 
de benodigde maatregelen. Ook hebben we speciale kinderregels. Afspraken 
ten aanzien van spelen en opruimen: 

- Kinderen ruimen eerst het speelgoed (waar ze niet meer mee willen 
spelen) op voordat ze nieuw speelgoed pakken. Aan het einde van 
de dag ruimen de pedagogisch medewerker(s) samen met de 
kinderen het speelgoed en de gebruikte materialen op. Het 
binnenspeelgoed wordt niet mee naar buiten genomen. 

- Knutsel- en overige handenarbeid activiteiten worden aan tafel in de 
BSO-ruimte gehouden. 

- BSO De Ooievaar schaft degelijk en duurzaam speelgoed aan. 
- Speelgoed wat kapot is zetten we apart om het te laten repareren of 

gooien we weg. 
- Speelgoed waar splinters aan zitten schuren we of gooien we weg. 
- Speelgoed met touwtjes mogen geen langere touwtjes hebben dan 

22 cm. De kinderen mogen zelf speelgoed kiezen wat binnen hun 
bereik staat. Ze mogen alles pakken en gebruiken. Speelgoed dat zij 
zelf niet mogen pakken zijn opgeborgen in het boven gedeelte van 
de kast. Dit wordt door de pedagogisch medewerker aan de 
kinderen uitgelegd. 

 
12.2 Regels ten aanzien van algemeen veiligheid 

- Op de BSO-ruimte bevinden zich geen schoonmaakmiddelen m.u.v. 
reinigingsdoekjes. 

- Er is een gifwijzer aanwezig op elke locatie. Ook staat er op elke 
mobiel een gifwijzer applicatie. 

- Er is gedurende de gehele openingstijd een pm-er werkzaam met 
een geldig certificaat. Dit is op de presentielijst werknemers terug te 
vinden. De EHBO-certificaten zijn terug te vinden in onze bedrijfs 
onderdrive. 

- Alle stopcontacten zijn met veiligheidsplaatjes afgedekt. 
- Er mag niet in kasten, op tafels en op stoelen geklommen worden. 

Als kinderen iets willen hebben dat hoog in de kast ligt moeten ze 
dit eerst aan de pedagogisch medewerker vragen en niet zelf 
pakken. 

- In de BSO-ruimte mogen de kinderen niet rennen i.v.m. uitglijden 
en tegen elkaar aan botsen. 

- In de BSO-ruimte mogen de kinderen niet met speelgoed of andere 
spullen gooien, gooispelletjes mogen buiten plaatsvinden met de 
daarvoor geschikte materialen. 
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- Deur is geen speelgoed en wordt alleen gebruikt waar deze voor 
dient. 

- I.v.m. verbrandingsgevaar op de BSO dienen medewerkers en 
ouders de veiligheid van de kinderen in acht te nemen. Zij worden 
verzocht thee of anderen hete dranken buiten bereik van de 
kinderen te leggen. Sommige medewerkers kiezen ervoor om thee- 
en koffie te drinken in een afgesloten mok en sluiten hiermee 
verbrandingsgevaar uit. 

- Als er vloeistof (bijvoorbeeld limonade of sop) op de grond gemorst 
is, even aan de pedagogisch medewerker melden dan ruimen we dit 
direct op. 

- Elektrische apparaten worden zo opgesteld dat ze niet bereikbaar 
zijn voor kinderen. 

- De lijm die gebruikt wordt is op waterbasis en in ruimten met 
kinderen worden geen spuitbussen gebruikt. 

- Messen, bekers en bordjes laten we op tafel staan en gebruiken we 
alleen waarvoor deze bedoeld zijn. 

 
12.3 Veiligheid in de keuken 

- Kinderen mogen niet in de keuken komen. De keuken is afgesloten. 
- Afval wordt direct verwijderd op de vloer. 

 
12.4 Veiligheid in de sanitaire ruimte 

- BSO De Ooievaar beschikt over voldoende toiletten. 
- De toiletten worden dagelijks gereinigd volgens het 

schoonmaakrooster. 
- De kinderen worden na een toiletbeurt herinnerd aan doorspoelen 

en handen wassen met vloeibaar zeep. 
- Handen wassen na een knutsel- of andere handenarbeid activiteit 

gebeurt in de sanitaire ruimte. 
- Afval wordt direct verwijderd op de vloeren. 

 
12.5 Veiligheid in de entree 

- Kinderen mogen niet naar binnen rennen, lopen is de afspraak. 
- De vloeren worden bij nat weer gedroogd nadat de kinderen binnen 

zijn. 
- Afval wordt direct verwijderd entree/ hal. 
- Bij binnenkomst gaan de jassen en tassen aan de hangers en de 

veiligheidsvestjes worden opgeruimd door de pedagogisch 
medewerker. 

 
12.6 Buiten spelen 
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- Ben je aan het buitenspelen en de bal komt buiten de poort, de 
pedagogisch medewerker pakt altijd de bal en de kinderen komen 
niet buiten de poort. 

- Kinderen mogen niet op de omheining klimmen. 
- Buiten spelmateriaal goed opruimen na gebruik. 

 
12.7 Veiligheid in de buitenruimte 
De gemaakte afspraken over de veiligheid worden regelmatig in de groep 
met alle kinderen besproken. Minstens na iedere schoolvakantie. Wij 
proberen zoveel mogelijk naar buiten te gaan, het streven is elke dag voor 
de kinderen die dit leuk vinden. Kinderen spelen gezamenlijk buiten, 
afspraak met de kinderen houdt rekening met elkaar. Rekening houden met 
elkaar en samen spelen is een veel besproken item. Als we naar het bos of 
speeltuin gaan zonder omheining, maken we van tevoren duidelijke 
afspraken met de kinderen. 
De volgende zaken worden nauwkeurig gecontroleerd: Steppen en ander 
speelmateriaal wordt in maart en september nagekeken op: 

- Loszittende onderdelen/banden/sturen. 
- Defect materiaal wordt weggezet en gerepareerd of direct 

opgeruimd. 
- Bij aanschaf wordt goed gekeken naar degelijk en veilig materiaal. 
- V-vormige constructies worden afgedicht en kieren waarin kleding 

kan haken worden dicht gemaakt. 
- Kinderen mogen geen koorden om de nek of andere plaats op het 

lichaam dragen. Capuchon touwtjes moeten vast zitten of 
verwijderd zijn. Kinderen kunnen aan deze touwtjes blijven hangen 
en stikken. Groepsleidsters zijn bevoegd losse touwtjes uit kleding 
te halen. 

- Bij zonnig weer worden de kinderen voor het buiten spelen 
ingesmeerd. 

 
Afspraken ten aanzien van de buitenruimte 

- De fietsen van de kinderen en medewerkers moeten in de 
fietsrekken worden gezet. 

- Begin pas op straat met fietsen en niet op de speelplaats. Met je 
eigen fiets wordt niet op de speelplek gefietst. 

- Elke dag wordt de speelplek op afval gecontroleerd en wordt 
verwijderd. 

- Met buitenspelen wordt er toezicht gehouden door een pedagogisch 
medewerker. 

 
13. Kinderregels 

- Binnen lopen wij rustig. 
- Wij gaan voorzichtig met alle spullen om. 
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- Wanneer je ergens mee gespeeld hebt, ruim je dit daarna zelf op, 
zowel binnen als buiten. 

- Wij zijn lief voor elkaar, gaan met respect met elkaar om en doen 
elkaar geen pijn. 

- Als er iets is gebeurd wat je niet leuk vindt, praat je het uit met 
degene die dit gedaan heeft. Kom je er samen niet uit vraag dan bij 
ons om hulp. 

- Je gebruikt alleen spullen van een ander als je daar toestemming 
voor hebt. 

- Uitkijken met spelen in de buurt van ramen/ruiten. 
- Neem geen speelgoed mee naar de toiletten. 
- We maken eerst een kleurplaat af voordat we aan een nieuwe 

beginnen. 
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Bijlage 2 Regels gezondheid BSO 

1. Bereikbaarheid 
Bij BSO De Ooievaar heeft iedere groep haar eigen map met daarin alle 
gegevens van de kinderen van de groep. Wijzigingen, met name in 
mobiele telefoonnummers, dienen de ouders zo spoedig mogelijk door te 
geven aan de pedagogisch medewerker van de betreffende groep. 
Wanneer een ouder/verzorger tijdelijk op een ander adres cq. 
telefoonnummer bereikbaar is dient dit ook doorgegeven te worden aan 
de pedagogisch medewerker van de betreffende groep. Pedagogisch 
medewerkers dienen wijzigingen direct aan te passen in de map. 

 
2. Voeding 

Eventuele wensen op het gebied van voeding (allergie, voedselintolerantie 
of dieet) kunnen kenbaar worden gemaakt tijdens het plaatsingsgesprek. 
Dieetvoeding dient u wel mee te nemen van thuis. 

 
2.1. Belangrijke regels om voedingsrisico’s te voorkomen 
Onderstaande regels zijn gebaseerd op de ‘Hygiënecode voor kleine 
instellingen’ van de Brancheorganisatie Kinderopvang. 

- Zet melkproducten, brood met kaas en/of vleeswaren direct na 
binnenkomst in de koelkast. 

- Laat melkproducten niet te lang op tafel laten staan (maximaal een 
half uur buiten de koeling houden) 

- Houd ontvangen producten niet langer dan nodig en in ieder geval 
niet langer dan een half uur buiten de koeling. 

- Producten die langer dan een half uur buiten de koeling hebben 
gestaan, moeten binnen twee uur worden opgegeten of 
weggegooid. 

- De producten die al/nog in de koelkast staan worden naar voren 
geplaatst en nieuw ontvangen producten achterin. 

- Controleer of de houdbaarheidstermijn van de reeds aanwezige 
producten nog voldoende lang is. 

- Wanneer de verpakking van broodbeleg of andere voedingsmiddelen 
wordt geopend, zet dan altijd de datum van de dag dat deze is 
geopend met een permanent vilstift op de verpakking. 

- Bewaar eieren gekoeld en zet de datum erop. 
- Zorg voor de juiste handhygiëne. 
- Groente en fruit worden gewassen om stof en vuil te verwijderen 
- De temperatuur van de koelkast worden dagelijks gecontroleerd en 

geregistreerd. De koelkast staat niet hoger dan 7 °C. 
- Melkproducten zoals smeerkaas, melk e.d., maar ook geopende 

verpakkingen vlees worden aan het eind van de week op vrijdag 
weggegooid. 
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- Geopende appelstroop, pindakaas en ander zoetbeleg wordt 
maximaal 1 jaar na opening verpakking bewaard tenzij de 
houdbaarheidsdatum volgens de verpakking verloopt 
(voedingscentrum). 

 
2.2. Traktaties 
BSO De Ooievaar hanteert de regel dat enkel en alleen getrakteerd mag 
worden op verpakte (in de originele fabrieksverpakking) etenswaren. 

 
3. Handhygiëne 
Via de handen worden de meeste ziekten verspreid en overgebracht. Het 
is daarom belangrijk voor de beroepskrachten én de kinderen om de 
handen goed schoon te houden door deze te wassen met water en zeep 
en goed af te drogen om ziekteverspreiding te beperken. De handhygiëne 
verbetert door geen sieraden te dragen aan handen of polsen. Horloges, 
armbanden, ringen en andere sieraden kunnen ziekteverwekkers 
vasthouden en belemmeren een goede handhygiëne. Hiervoor gelden de 
volgende normen: Draag geen sieraden bij risicovolle handelingen zoals 
wondverzorging, eten bereiden etc. 

 
Wanneer moeten de handen worden gewassen? 
Voor: 

- Het aanraken en bereiden van voedsel (lunch, e.d.); 
- Het eten of het helpen bij eten; 
- Wondverzorging (zoals pleister plakken en het aanleggen van 

verbandjes). 
- Het aanbrengen van crème of zalf. 

Na: 
- Toiletgebruik/billen afvegen; 
- Bij het (mogelijk) contact met lichaamsvochten zoals speeksel, snot, 

braaksel, urine/ontlasting, wondvocht of bloed (bijv. bij het 
afnemen van snotneuzen); 

- Wondverzorging (zoals pleister plakken en het aanleggen van 
verbandjes); 

- Zichtbare of voelbare verontreiniging van de handen; 
- Hoesten, niezen en snuiten in de handen of in een zakdoek; 
- Het uittrekken van handschoenen. 
- Buiten spelen; 
- Contact met vuil textiel (bijv. een vaatdoekje), afval of de afvalbak; 
- Schoonmaakwerkzaamheden. 

 
Handen wassen gaat als volgt: 

- Gebruik stromend water. 
- Maak de handen nat en doe er vloeibare zeep op. 
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- Wrijf de handen (gedurende 10 seconden) over elkaar en zorg 
ervoor dat water en zeep over de gehele handen worden verdeeld. 
Let op de kritische punten: was ook de vingertoppen goed, tussen 
de vingers en vergeet de duimen niet. 

- Spoel de handen al wrijvend af onder stromend water. 
- Droog de handen bij voorkeur af met papieren handdoeken of maak 

gebruik van stoffen handdoeken. Stoffen handdoeken minstens 
ieder dagdeel vervangen of bij zichtbare vervuiling direct. 

 
Voor schone handen geldt ook dat de nagels schoon zijn. Hiervoor gelden 
de volgende normen: Nagelverzorging 

- Houd de nagels kort en schoon. 
- Draag geen nagellak (schilfers) en/of kunstnagels. 

 
Bovenstaande regels en adviezen ten aanzien van handhygiëne gelden 
voor medewerkers van BSO De Ooievaar en kinderen. 

 
4. Hygiëne bij verkoudheid en de griep 

- We gebruiken tissues en zorgen dat deze binnen handbereik staan 
- Kinderen die verkouden zijn laten wij regelmatig de neus snuiten. 
- We wijzen kinderen erop dat vuile zakdoekjes meteen opgeruimd 

dienen te worden. 
- We leren kinderen een goede hoest hygiëne aan volgens de 

richtlijnen in het LCVH. 
- We leren kinderen tijdens hoesten of niezen het hoofd weg te 

draaien of het hoofd te buigen om aan hoesten te voorkomen en in 
de binnenkant van de ellenboog te niesten of hoesten. 

- We wijzen kinderen erop dat ze tijdens het hoesten/niezen de hand 
voor de mond houden. 

- We laten kinderen de handen wassen als blijkt dat deze na hoesten, 
niezen zichtbaar vuil zijn. 

 
5. Hygiëne bij wondjes 

- Blaasjes/ wondjes worden afgedekt en regelmatig schoongemaakt. 
- Een loopoor wordt afgedekt met steriele gaasjes. 
- Kinderen met waterpokken mogen pas weer op de BSO komen als 

de blaasjes zijn ingedroogd, om infectie van de blaasjes te 
voorkomen. 

- De handen worden vaker gewassen zeker na aanraking met pus of 
vocht. 

- Materialen en oppervlakken die verontreinigd kunnen zijn worden 
goed schoongemaakt. 

- Een kind met koortslip geen andere kinderen laten zoenen. 
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6. Ziekte 
In principe is de BSO niet berekend op de opvang van zieke kinderen. 
Ziekte is echter een rekbaar begrip waardoor soms discussies ontstaan of 
een kind met ziekteverschijnselen wel naar de BSO kan komen of thuis 
moet blijven. Bij de beslissing hierover zijn twee aspecten bepalend: 
namelijk het welbevinden van het zieke kind zelf en de gezondheid van de 
andere kinderen van de groep. 

 
Welbevinden van het zieke kind 
Een ziek kind kan beter thuisblijven als het erg ziek is of de rest van de 
groep kan aansteken. Een kind met hoge koorts, dat veel overgeeft of 
met pijn, heeft rust, verzorging en extra aandacht nodig. Een kind met 
lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag kan wel 
meedoen in de groep. Het is belangrijk om te weten of het kind op de 
groep kan blijven of dat u de ouders of arts moet waarschuwen. 

 
In twijfelgevallen is het zinvol om het kind gericht te observeren: 

- Speelt en gedraagt het kind zich zoals je van hem of haar gewend 
bent? 

- Praat het kind zoals je gewend bent? 
- Reageert het op wat je zegt of doet? 
- Voelt het warm aan, gebruik indien nodig een thermometer? 
- Huilt het vaker? 
- Plast of poept het kind opeens in zijn of haar broek? 
- Gaat het naar de wc en wat is het resultaat? 
- Klaagt het kind over pijn? 
- Wil het kind steeds liggen of slapen? 

 
Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is ook 
niet de bedoeling dat de pedagogisch medewerker een diagnose gaat 
stellen. Het gaat erom dat de pedagogisch medewerker kan beslissen of 
het kind op de groep kan blijven, of hij de ouders moet waarschuwen, of 
dat hij misschien zelfs direct een arts moet inschakelen. 

 
Tot slot kan de bescherming van de gezondheid van de andere kinderen 
een reden zijn om een kind te weren, maar dit is slechts bij enkele ziekten 
het geval. 

 
Met behulp van de KIDDI-app checken de medewerkers de recentste 
informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen voor kindercentra, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangorganisaties. In de KIDDI-app 
is ook te vinden wanneer contact opgenomen moet worden met de GGD. 
Deze informatie is gebaseerd op de richtlijn voor kindercentra van het 
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Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het 
RIVM. 

 
Wanneer waarschuw je de ouders? 
Neem contact op met de ouders als een kind er niet goed uit ziet of zich 
niet lekker voelt. Niet elke gedragsverandering wordt door een ziekte 
veroorzaakt. Soms kan de ouder uitleggen waarom het kind zich zo 
gedraagt, bijvoorbeeld omdat het kind de vorige avond laat is gaan 
slapen. Als je denkt dat het kind opgehaald moet worden, beslis je met de 
ouders wat er gedaan kan worden tot zij het kind komen ophalen. 

 
Wanneer schakel je de huisarts in? 
Normaal gesproken nemen de ouders van het kind contact op met de 
huisarts. Alleen bij dringend gevaar, neemt het kindercentrum zelf contact 
op zoals wanneer: 

- Het kind het plotseling benauwd krijgt; 
- Het kind bewusteloos raakt of niet meer reageert; 
- Het kind plotseling hoge koorts krijgt; 
- Het kind plotseling ernstig ziek wordt; 
- Ernstige ongevallen gebeuren. 

 
Maak van tevoren duidelijke afspraken over wie er contact opneemt met 
de arts, wie bij de groep blijft en wie met het zieke kind meegaat. Geen 
arts bereikbaar? 

- Bel 112 voor een ambulance; 
- Beschrijf duidelijk de situatie; 
- Vermeld het adres en naam van het kindercentrum; 
- Vraag om advies wat je in de tussentijd moet doen. Vermeld daarbij 

altijd duidelijk de naam en het adres van de BSO. 
 

7. Rijksvaccinatie 
BSO De Ooievaar volgt de algemene richtlijnen vanuit het RIVM voor 
inenting en vaccinatie. De vaccinatiegegevens van kinderen worden 
schriftelijk vastgelegd tijdens het plaatsingsgesprek op het formulier 
plaatsing. Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland is 
niet verplicht. Hierdoor kan het voorkomen dat ook ongevaccineerde 
kinderen het dagverblijf bezoeken. Ondanks dat in Nederland meer dan 
95% van de kinderen deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma 
komen er soms gevallen of epidemieën voor van bijvoorbeeld kinkhoest 
en mazelen. Als een dergelijk ziektegeval zich voordoet op een 
kindercentrum is het belangrijk om te weten of de andere kinderen in de 
groep beschermd zijn tegen die ziekte. Soms is het dan nodig niet 
beschermde kinderen alsnog met spoed te vaccineren. 
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8. Gezondheid 
In de BSO ruimte 
Afspraken met betrekking tot ventileren en luchten zijn te vinden in het 
ventilatiebeleid. Deze is te vinden in hoofdstuk 3. 

 
Regels ten aanzien van schoonmaken 

- De vloer wordt elke dag gereinigd door te vegen en te dweilen als 
de kinderen niet aanwezig zijn. 

- Elke week wordt er volgens het schoonmaakrooster door de 
huishoudelijk medewerksters de hele ruimte gestofzuigd, gedweild 
en gepoetst. 

- De overige schoonmaakobjecten worden wekelijks gereinigd. 
- Reinig zichtbaar verontreinigd speelgoed meteen 
- Ventileer groep dagelijks volgens het ventilatiebeleid. 
- Ventileer extra tijdens bewegingsspelletjes 
- Gebruik geen sterk geurende producten, schoonmaakmiddel zoals 

terpentine, wasbenzine enz. 
 

Keuken: 
- Schrijf op alle producten de datum wanneer je het product 

openmaakt. 
- Controleer regelmatig de houdbaarheidsdatum van producten. 

 

Sanitair kinderen: 
- Dweilen als de kinderen niet meer aanwezig zijn, als de kinderen 

wel aanwezig zijn, hen erop wijzen dat de vloer glad is en een 
veiligheid bordje erbij zetten. 

- Einde van de dag het toilet reinigen. Bij een studie- of vakantiedag 
tussendoor ook reinigen. 

- Elke dag een schone handdoek ophangen. Bij een studie- of 
vakantiedag tussendoor ook en nieuwe handdoek ophangen. 

- Regelmatig controleren op toiletpapier Bij hoge temperaturen gaat 
het hitteprotocol in en wordt extra drinken aangeboden. 
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Bijlage 3 PROTOCOL VERMISSING KIND 

1. Inleiding 
In dit protocol staan de richtlijnen voor de handelswijze die de medewerkers 
van BSO De Ooievaar volgen wanneer een kind vermist wordt tijdens de 
opvang. 

 
BSO De Ooievaar acht een kind vermist: 

- Wanneer het kind niet komt opdagen op de opvang bijvoorbeeld bij de 
overgang van school naar BSO. 

- Wanneer het kind tijdens opvangtijd vermist wordt. 
 

2. Preventief beleid 
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om vermissing te voorkomen: 

- Weet hoeveel kinderen er op de groep zijn. Werk met de presentielijst. 
- Neem elke middag voordat de BSO start de presentielijst van die 

middag door en check of er per mail of telefoon nog recente 
afmeldingen zijn. 

- Naar ouder (BSO) wordt gecommuniceerd dat zij voor 14:00 uur 
moeten doorgeven wanneer hun kind niet naar de opvang komt. 

- Ouders geven aan wie het kind komt ophalen/of dat het kind 
zelfstandig komt/gaat, dit alleen met schriftelijke toestemming van de 
ouders. 

- Het kind wordt niet meegegeven aan personen waarvan de ouders niet 
hebben gecommuniceerd dat deze persoon hun komt ophalen. In 
twijfelgevallen wordt er contact opgenomen met de ouder(s) voor 
toestemming. 

- Wanneer de ouder aan de pedagogisch medewerkster door geeft dat 
het kind, door een voor ons onbekend persoon, wordt opgehaald dient 
deze persoon zich te kunnen legitimeren. 

- Laat geen onbekenden toe in de locatie. Vraag een onbekende naar de 
reden van komst en doe een verzoek weg te gaan als diegene niet kan 
aangeven wat de reden van komst is. De komst van 
onderhoudsmedewerkers of reparateurs van andere bedrijven etc. 
wordt altijd vooraf gemeld. Bij twijfel, vraag naar een legitimatie! 

- Geef op de presentielijst aan als een kind is opgehaald. 
- Let erop dat de entreedeur en het hek bij buitenspelen dicht zijn. 

Wanneer een ouder/ verzorger de deur laat openstaan, wijs de ouder/ 
verzorger daar dan op. 

- Met de kinderen worden goede afspraken gemaakt over de plekken 
waar zij niet mogen komen om hun veiligheid te waarborgen. 

- Ruimtes waar kinderen niet zelfstandig mogen komen, zijn afgesloten. 
(denk hierbij aan hekken, deuren, enz.) 
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- Medewerkers zijn op de hoogte welke kinderen toestemming hebben 
om alleen buiten te spelen of zelfstandig uit school en naar huis 
mogen. 

- De pedagogisch medewerker van de BSO is op de hoogte van de 
bezigheden van de kinderen. Wanneer kinderen naar buiten gaan om 
te spelen of andere activiteiten buiten de BSO doen, hanteer dan de 
volgende regel; Als kinderen naar buiten gaan om te spelen of andere 
activiteiten buiten de BSO doen, wordt dit overlegd met de 
pedagogisch medewerker van de groep. 

- Houd altijd toezicht op de kinderen. Zorg ervoor dat je niet onnodig 
van de groep loopt. Overleg dan dat een collega toezicht houdt. 

- Voor BSO-kinderen die alleen buiten spelen wordt per situatie en 
individu gekeken welk aantal kinderen verantwoord is. Als BSO- 
kinderen op een buitenspeelplaats spelen die niet afgesloten is, 
tekenen ouders een verklaring voor akkoord. 

- De BSO-kinderen die lopend van en naar school gebracht worden. De 
pedagogisch medewerker kijkt per situatie en individu welk aantal ze 
verantwoord vindt (maximaal 10). Zo nodig wordt gebruik gemaakt 
van een stagiaire of huishoudelijk medewerkster die de pedagogisch 
medewerkster tijdens de wandeling naar de BSO ondersteund. 

- Tijdens de wandeling naar en van school en tijdens uitstapjes dragen 
kinderen veiligheidsvestjes. 

- De pedagogisch medewerker neemt geen fiets mee zodat ze op een 
veilige en overzichtelijke manier de kinderen kan begeleiden. 

- Wanneer de kinderen op uitstapje gaan worden er speciale afspraken 
gemaakt over waar kinderen wel of niet mogen komen. 

- Tijdens een uitje wordt het protocol ‘beleid tijdens uitstapjes’ gevolgd. 
- Tel het aantal kinderen tijdens de vaste eet- en drinkmomenten en 

voorafgaand aan gezamenlijke activiteiten. 
- Wees bij de haal- en brengmomenten extra alert om te voorkomen dat 

een kind met andere kinderen en/of ouders de deur uitloopt. 
- Maak met kinderen de afspraak: ga nooit alleen naar huis of naar de 

opvang als je niet zelfstandig mag/kunt. 
 

3. Vermissing tijdens de opvang 
Wanneer je ontdekt dat je een kind uit de groep mist kun je een aantal 
dingen doen die helpen het vermiste kind op te sporen. Onderneem de 
volgende stappen: 

- Meld bij je naaste collega van de groep dat je een kind mist. Als je 
alleen werkt bel dan een achterwacht. Draag de zorg van de andere 
kinderen over aan je collega of de achterwacht, zodat je je kunt richten 
op het vermiste kind. 
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- Blijf kalm, denk helder na. Wanneer heb je het kind voor het laatst 
gezien? Wat was het kind aan het doen? Waar zou het mis kunnen zijn 
gegaan? 

- Bekijk eerst goed alle lokalen, gangen en wc’s van het kindercentrum. 
Roep ondertussen het kind. Kijk ook op plaatsen waar kinderen zich 
kunnen verbergen. 

- Schakel andere volwassenen, leerkrachten of eventueel ouders die op 
dat moment aanwezig zijn, in om te helpen zoeken. 

- Breng de ouders op de hoogte. 
- Als het kind niet in het gebouw te vinden is, ga dan buiten zoeken. 

Neem als het kan een foto van het kind mee. Neem een telefoon mee, 
zodat je bereikbaar bent, mocht een collega het kind vinden. 

- Zoek buiten eerst op de plekken waar het kind gevaar zou kunnen 
oplopen (water, putten, verkeerswegen, parkeerplaatsen etc.). Vraag 
aan voorbijgangers of zij een kind hebben gezien. 

- Na 30 minuten zoeken bel je de politie. 
- Noteer de naam van de politiefunctionaris die je geholpen heeft aan de 

telefoon en, zodra dat bekend is, de naam van de politiefunctionaris 
die als je contactpersoon aangewezen is. Als het vermiste kind terecht 
is: 

o Informeer je de politie als deze ingeschakeld is. 
o Informeer je vervolgens alle andere betrokkenen die weten dat 

het kind vermist is. 
o Is het belangrijk om na te gaan wat de reden voor de vermissing 

was, zodat een herhaling voorkomen kan worden. 
 

4. Vermissing bij zelfstandig verplaatsen van en naar de BSO. 
Hieronder wordt verstaan dat kinderen die vanuit school zelfstandig naar de 
BSO gaan of vanuit de BSO zelfstandig naar huis gaan niet op de betreffende 
plek aankomen. Hiervoor dient de ouder vooraf schriftelijke goedkeuring te 
verlenen. Kind komt niet aan op de BSO vanuit school: 

- Als een kind na schooltijd niet aankomt op de BSO, terwijl het kind wel 
verwacht wordt, vraag dan aan klasgenootjes of vriendjes die aanwezig 
zijn op de BSO of zij het kind hebben gezien. 

- Bel vervolgens de ouders om te vragen of het klopt dat het kind niet op 
de BSO is. Wanneer dit niet klopt laat de ouders dan nagaan waar het 
kind eventueel kan zijn (bijvoorbeeld bij familie of vriendjes). 

- Neem contact op met school, zodat je weet of het kind daar wel of niet 
is geweest. 

- Draag de groep over aan je collega en/of achterwacht, zodat je je kunt 
richten op het vermiste kind. 

- Blijf kalm, denk goed na waar het kind eventueel zou kunnen zijn. 
- Fiets of loop de route naar school. Neem een telefoon mee. 
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- Zoek buiten eerst op de plekken waar het kind gevaar zou kunnen 
oplopen (water, putten, verkeerswegen, parkeerplaatsen etc.). 

- Na 15 minuten zoeken bel je de politie. 
- Noteer de naam van de politiefunctionaris die je geholpen heeft aan de 

telefoon en, zodra dat bekend is, de naam van de politiefunctionaris 
die als je contactpersoon aangewezen is. Als het vermiste kind terecht 
is 

o Informeer je de politie als deze ingeschakeld is. 
o Informeer je vervolgens alle andere betrokkenen die weten dat 

het kind vermist is. 
o Is het belangrijk om na te gaan wat de reden voor de vermissing 

was, zodat een herhaling voorkomen kan worden. 
 
Kind komt niet thuis vanuit de BSO (Wanneer een kind alleen naar huis gaat 
is vooraf schriftelijke toestemming verleend door de ouders) 

- Waarschijnlijk zal de ouder contact opnemen met het kindercentrum 
om te melden dat hun kind niet thuis is gekomen. 

- Informeer alle groepsleiding van het kindercentrum. Vraag wanneer ze 
het kind voor het laatst hebben gezien, wat het kind deed of van plan 
was te gaan doen en of ze het kind naar huis hebben zien gaan. 

- Volg verder de richtlijnen van de politie wanneer deze door de ouders 
is ingeschakeld. 
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Bijlage 4 Hitteprotocol 

De volgende criteria zijn aan te raden: 
1. Als het dagenlang buiten zo warm blijft, kan gewenning optreden tot een 

binnentemperatuur van 28 graden. 
Maatregelen: 

- gebruik zonwering; 
- doorwaaien of gebruik ventilatoren; 
- zet warme apparaten en lampen uit; 
- geen inspannende activiteiten; 
- let op de inname van vocht, laat kinderen tussendoor extra 

drinken. 
2. Is het te warm voor inspannende activiteiten? Als de spieren meer warmte 

produceren dan de huid kan afgeven, treedt warmtestuwing op. De kans 
op warmtestuwing hangt af van: de persoon, de mate van inspanning en 
de omstandigheden. De mate van inspanning die verantwoord is, hangt af 
van de persoon en de omstandigheden. 

 
Samenvattend het volgende advies: 

- Bij een buitentemperatuur (gemeten in de schaduw) van 25 graden 
en meer: geen sterke inspanning in de zon of op een andere hete 
plaats. 

- Bij een buitentemperatuur (gemeten in de schaduw) van 28 graden 
en meer: helemaal geen inspanning in de zon of op een andere zeer 
hete plaats. 

- Bij een buitentemperatuur (gemeten in de schaduw) van 30 graden 
en meer: helemaal geen inspanning in de schaduw. 

- Beperk de duur van het buitenspelen bij extreme hitte en/of sterke 
zonkracht 

- Pas het spel aan, zodat je een grote inspanning door kinderen 
vermijdt. 

- Laat kinderen niet tussen 12:00 en 15:00 uur in de volle zon spelen. 
- Zorg voor voldoende schaduwplekken waar de kinderen kunnen 

spelen 
- Let erop dat kinderen niet onbeschermd en te lang in de zon spelen. 
- Zorg ervoor dat kinderen zoveel mogelijk een T-shirtje en 

hoofdbedekking (bijvoorbeeld pet of hoedje) dragen als ze 
buitenspelen. 

- Smeer kinderen van begin mei tot eind september op alle dagen in 
dat het zonnig of half bewolkt is. Ook als ze in de schaduw spelen. 

- Smeer kinderen om de 2 uur in met een anti-zonnebrandmiddel met 
een factor (SPF). 
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Bijlage 5 Ventilatieschema 

Groep: 
Maand/Jaar: 

 
Datum Tijdstip Ventileren Extra Luchten 

(tijdstip) 
1    
2    
3    

4    

5    

6    

7    

8    
9    
10    
11    
12    
13    

14    

15    
16    
17    

18    

19    

20    

21    
22    
23    
24    

25    

26    

27    

28    
29    
30    

31    
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Bijlage 6 Huisregels BSO 

• Wees aardig en lief voor elkaar. 
• Praat rustig wanneer je iets wilt zeggen. 
• Luister naar elkaar, laat iemand uitpraten. 
• Wanneer je uit school komt, hang je eerst je jas en je tas en je hesje 

leg je op tafel. 
• Meubels gebruik je waarvoor ze bedoeld zijn. 
• Spelletjes en puzzels doe je aan tafel. 
• Voordat je iets anders gaat doen, ruim je eerst het speelgoed op waar 

je mee bezig was. 
• Doe voorzichtig met speelgoed en materialen. 
• Bij spelen en bouwen de loopruimte vrijhouden. 
• Niet rennen in de binnen speel- en leefruimte en entree 
• Wanneer je speelgoed meeneemt van thuis, moet je er zelf op letten 

en mag iedereen ermee spelen. 
• Al het speelgoed mag je zélf pakken. 
• Wanneer je iemand anders iets duidelijk wilt maken, doe je dit door te 

'praten'. 
• Kinderen die een buitenspeelcontract hebben, moet de leiding vertellen 

waar zij gaan spelen, een horloge meenemen en terugkomen op de tijd 
die zij met de leiding afgesproken hebben. 

• Stoeien mag, wanneer iedereen het nog leuk vindt. 
• Op de groep helpen we elkaar allemaal. 
• Niet spelen met deuren. 
• Niet spelen met stopcontacten. 
• Niet klimmen op tafels, kasten en stoelen. 
• Natte vloer meteen droog maken. 
• Het terrein tijdens buiten spelen niet verlaten zonder toestemming 
• Niet klimmen op het hek 
• WC niet om in te spelen. 
• Wanneer een ander kind 'stop' of 'hou op' tegen je zegt, moet je 

hiernaar luisteren. 
• Je hoeft niet te vragen of je naar de wc mag. Je gaat gewoon en je 

komt als je klaar bent meteen weer terug. 
• Als je naar de wc geweest bent, trek je áltijd door, was je áltijd je 

handen met zeep en je droogt je handen af. 
• Afmelden van kinderen kan tot uiterlijk voor 14:00 uur op dag van 

opvang. 
• Ouders en leidsters laten geen tassen onbewaakt achter in de hal of 

leefruimte. 
• Niet op een speeltoestel staan. 
• Uit veiligheidsoverwegingen kunnen koorden aan kleding van kinderen 

verwijderd worden. 
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• We klimmen niet op de omheining. 
• We komen niet in de berg- en magazijnruimte. 


