
Huisregels Kinderopvang Kids Okay 

 

Afspraken over aanmelden van kinderen 

 Aanmelden met inschrijfformulier; 

 Pedagogisch medewerker neemt telefonisch contact op voor afspraak huisbezoek als ouders dit 
wensen;  

 Tijdens huisbezoek intakegesprek met als leidraad het intakeformulier, ouders krijgen formulieren met 
het verzoek deze in te vullen; 

 Intakegesprek kan ook plaatsvinden bij de opvang 

 Vóór de plaatsingsdatum is er een mogelijkheid om met het kind een kijkje te komen nemen. 
 
Halen en brengen 

 Met de auto: auto parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats; 

 Met de fiets: fiets buiten de poort zetten; er mag niet gefietst worden op de speelplaats; 

 Brengkwartiertje voor peuterspeelzaal ‘s morgens van 8.30 tot 8.45 uur,  

 Het is gewenst dat de ouders/verzorgers om 8.45 uur weg zijn. Deze regel is niet van toepassing voor 
ouders/verzorgers van nieuwe kinderen; 

 Met het afscheid zwaait het kind  met de pedagogisch medewerker de ouder uit bij het raam (als de 
peuter dit aangeeft); 

 Haalkwartiertje voor peuterspeelzaal van 11.45 tot 12.00 uur,  

 Het is de bedoeling dat de kinderen op tijd opgehaald worden; 

 Tijdens brengen en halen wordt de deur  aan beide zijden met een schuifje boven aan de deur 
gesloten; 

 Er staat een pedagogisch medewerker bij de deur ( of buiten bij de poort) tijdens het haalkwartiertje. 

Garderobe 

 Binnen bij de ingang van de onderbouw kan men wachten tot de deur open gaat; 

 Jasjes en tasjes worden opgehangen aan de kapstok in de gang; 

 Daar is ook plaats voor de buggy. Een broertje of zusje zittend in een buggy mag mee naar binnen; 

 Voor de kinderen van 0 tot 1 jaar zijn er bakjes bij de verschoonruimte 
 

 Dagindeling 

 Brengkwartiertje; 

 Ochtendkring: presentielijst, dagritmekaarten Puk, goede morgenlied; 

 Vrij spel of activiteit, opruimen; 

 Toiletronde / verschonen; 

 Kring: fruit eten, limonade drinken, liedjes/versjes; 

 Vrij spel, activiteit of buiten spelen; 

 Haalkwartiertje. 
 

Kinderen van de opvang, die het nodig hebben, doen een middagdutje. 
 
Regels tijdens de speeltijd in de speelruimte 

 Respectvol omgaan met elkaar;  

 Respectvol omgaan met Puk, speelgoed en materialen; 

 Niet op de stoel van de pedagogisch medewerker gaan zitten; 

 De ladekast en de grote kast zijn voor de pedagogisch medewerkers, niet bestemd voor de kinderen; 

 De kieskast, puzzelkast en alle kasten op kindhoogte zijn voor de kinderen, zij mogen zelf iets 
uitzoeken om mee te spelen; 

 De grote houten blokken liggen bij de bouwmat, op deze plek mag gespeeld worden met de houten 
blokken;  

 Niet klimmen op de vensterbank, gestapelde stoelen of bakken gevuld met speelgoed; 

 Niet op de stoelen en tafels staan ( m. u. v. de verjaardag vieren); 



 Op stoeltjes en bankjes op de billen zitten; 

 Aan de grote vierkante tafel met bankjes met maximaal twee kinderen op een bankje; 

 Niet gooien met speelgoed en geen speelgoed afpakken; 

 Behalve poppenwagens, niet met autootjes, treintjes of ander speelgoed op de blauwe vloer spelen. 

 Auto’s op de stratenmat 

 Spelletjes, puzzelen, kleuren, knutselen aan de tafel; 

 Eerst de puzzel afmaken voordat een andere puzzel gepakt wordt uit de kast; 

 Met verven worden verfschortjes gedragen; 

 Tijdens verven aan de tafel blijven zitten; 

 Kinderen die op dat moment niet aan het verven zijn, spelen ergens anders; 

 Na het verven met de pedagogisch medewerker handen wassen in de toiletruimte; 

 Met kleien aan tafel blijven zitten, niet rond lopen met klei in de hand; 

 De box is voor kleine kinderen, er mag niet in worden geklommen; 

 Na toiletronde en verschonen samen opruimen; 

 Elk kind ruimt minimaal 1 stuks speelgoed op in opdracht van de pedagogisch medewerker; 

 Tijdens het opruimen wordt het speelgoed op de juiste plek gelegd; 

 Speelgoed van thuis in eigen tasje doen; 

 Kinderen pakken zelf een stoeltje en zetten het in de kring; 

 Tijdens fruit eten en limonade drinken in de kring blijven zitten; 

 Fruit delen en liedje uitzoeken om de beurt; 

 Na de kring zelf het stoeltje wegzetten, de pedagogisch medewerker neemt de stoeltjes aan; 

 Stoeltje optillen, niet schuiven over de vloer (dit geldt voor de kinderen die dat al kunnen); 

 Niet rennen; 

 Niet schreeuwen; 

 Vluchtdeur vrij houden. 
 

Toilet en verschoonruimte 

 Kinderen die zindelijk zijn, worden gevraagd om naar het toilet te gaan; 

 Er is een pedagogisch medewerker bij de kinderen om te helpen; 

 Verkleedkleren uit doen in de speelruimte, dan naar toilet; 

 Kinderen doen alles zelf wat ze zelfstandig kunnen; 

 Waar nodig worden ze geholpen ( bv knoop van de broek); 

 Kinderen gaan zitten op het toilet, ook de jongetjes; 

 Toilet doorspoelen: kleine knop voor plas, grote knop voor ontlasting; 

 Handen wassen na het plassen; 

 Handen afdrogen met papieren handdoekje. 
 
Verschonen 

 Kinderen worden op de commode verschoond; 

 In de laden van de commode liggen reserveluiers, billendoekjes, wegwerphandschoenen en 
reservekleding; 

 Er wordt alleen verschoond indien nodig en op verzoek van de ouder; 

 Tijdens het gebruik van de commode blijft de pedagogisch medewerker erbij; 

 Luiers liggen in de lade(kruidvat) of als ouders een ander merk gebruiken dan brengen deze zelf mee. 

 Indien nodigt zorgt de ouder ervoor dat er billenzalf in de tas zit; 

 Kind klimt op trapje van de commode en gaat  op de commode liggen (altijd onder begeleiding); 

 De pedagogisch medewerker gebruikt wegwerphandschoenen en billendoekjes; 

 Billenzalf wordt aangebracht met wegwerphandschoen aan; 

 De pedagogisch medewerker doet de vieze luier in een zakje en knoopt dit dicht; 

 Kind gaat met het trapje de commode af, de pedagogisch medewerker begeleidt het kind hierbij; 

 Pedagogisch medewerker maakt commode schoon met dettol spray of doekje; 

 De pedagogisch medewerker deponeert de luier in de daarvoor de bestemde emmer. 

 De pedagogisch medewerker wast haar handen. 

 



Keuken 

 In de keuken wordt niet gespeeld; 

 De kinderen mogen niets uit de keukenkastjes en koelkast/ diepvries pakken; 

 De kinderschaartjes en prikpennen liggen buiten bereik van de kinderen; 

 De warmwaterkraan is buiten bereik van de kinderen; 

 De kantoorspullen liggen buiten bereik van de kinderen. 
 
Schoonmaken 

 De dagelijkse schoonmaak zoals afwas, afdoen van kinder- en volwassen toiletten, tafels, stoelen en 
keuken wordt door de pedagogisch medewerker gedaan; 

 1 keer per week wordt er gedweild en schoongemaakt door een  schoonmaakhulp; 

 2 keer per jaar is er een grote schoonmaak samen met de ouders/verzorgers en pedagogisch 
medewerkers. Alles wordt schoongemaakt, gesopt, geboend en gedweild. Ook worden de 
verwarmingen extra grondig schoongemaakt; 
 

Buitenruimte/ buiten spelen 

 Bij mooi weer zorgt de ouder ervoor dat er zonnebrandcrème in de tas van hun kind zit; 

 Bij extreem warm weer gaan we tussen 11.00 uur en 15.00 uur niet naar buiten; 

 Poort sluiten met sleutel en hendel; 

 Kinderen mogen om de beurt zelf hun jasje pakken bij de garderobe; de pedagogisch medewerker 
blijft bij de deur en houdt toezicht; 

 De kinderen wachten op de blauwe vloer en de pedagogisch medewerker noemt de kinderen op die 
hun jasje mogen halen. 

 Op de blauwe vloer mogen de kinderen zelf proberen hun jasje aan te trekken, de pedagogisch 
medewerker helpt waar nodig. 

 Kinderen gaan aan het looptouw naar buiten en mogen het touw loslaten als de pedagogisch 
medewerker dat zegt; 

 Als de groep heel klein is wordt het looptouw niet gebruikt; 

 Terwijl de kinderen naar buiten lopen zingen ze het lied van de brandweer  (spelenderwijs oefenen 
voor de ontruimingsoefening); 

 Kinderen mogen om de beurt iets pakken uit het hok om mee te spelen; 

 In de zandbak geen rijdend materiaal; 

 Zandbakspeelgoed in de zandbak of bij de zandbak; 

 Er wordt niet met zand gegooid;  

 Stoepkrijt alleen voor gebruik op de stoep; 

 Kinderen mogen om de beurt op de tractor/fiets die favoriet is; 

 Kind mag niet in de aanhanger van de rijdende tractor zitten; 

 Kind mag niet op het muurtje klimmen/zitten; 

 Kind mag niet tegen het gaas/hekwerk omhoog klimmen; 

 Speelgoed niet over het hekwerk gooien; 

 Opruimen: kind brengt rijdend materiaal terug naar het hok; zandbakspullen worden in de bak gedaan 
en door de pedagogisch medewerker naar het hok gebracht; 

 De pedagogisch medewerker houdt er toezicht op dat het rijdend materiaal in het hok wordt gezet 
zoals afgesproken, hierbij helpt ze de kinderen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Huisregels tijdens opvang kinderen 

Algemene regels    

 Kinderen die een middagdutje doen, hebben een bakje met de naam erop met daarin een hoeslaken 
en dekbedovertrek en evt. een slabber; 

 Een schrift wordt gebruikt voor de overdracht, hierin staan ook de mobiele nummers van de 
pedagogisch medewerkers;  

 De pedagogisch medewerkers hebben de mobiele nummers van de ouders in de telefoon staan; 

 De pedagogisch medewerkers hebben de mobiel altijd bij als ze weggaan met de kinderen; 

 Na de lunch is er een rustmoment, kinderen gaan slapen of even rustig aan tafel iets doen; 

 ’s Middags ong. 14.30 uur fruit met limonade of een koekje; 

 Even naar buiten (spelen, wandelen); 
 
Lunch 

 Voor het eten wassen de kinderen de handjes; 

 Kinderen krijgen slabber om, indien nodig en de tafel wordt gedekt; 

 Etenswaren die na openen kort houdbaar zijn worden gecodeerd; 

 Kind mag zelf brood smeren onder toezicht van de pedagogisch medewerker of zij helpt met smeren 
van de boterham; 

 De boterham wordt voor de helft belegd en dan dubbel gevouwen; 

 Eén boterham gezond en één boterham naar keuze; 

 We gaan uit van drie stuks brood per kind of wat het kind zelf aangeeft. 

 Eén beschuit  i.p.v. een sneetje brood; 

 Er wordt melk gedronken bij het brood, of ander drinken op verzoek van de ouders; 

 Kinderen met dieet brengen zelf dieetproducten mee. 
 

Verzorging na de lunch 

 Handjes en mondje afpoetsen met snoetendoekjes;  

 Tanden poetsen in overleg met ouders; 

 Verschonen of naar het toilet; 

 Kind dat gaat slapen schoenen, sokjes en broekje/rokje uittrekken; 

 Eventueel speldjes en elastiekjes uit de haren doen; 

 De kleertjes en schoenen van het kind op een stapeltje op de commode leggen. 
 
Slaapkamer 

 Rolluikje gaat dicht; 

 Deur blijft open op een kier; 

 Kind heeft eigen knuffel en/of speentje bij; 

 Kind slaapt op stretcher onder een dekbed of in eigen slaapzak; 

 Er brandt een lampje in het stopcontact 

 Er wordt per kind een hoeslaken en dekbedovertrek gebruikt; 

 Als het nodig is wordt het beddengoed gewassen; 

 Kinderen worden niet aan de handjes opgetild vanaf de stretcher (ellenboog uit de kom); 

 Speen mag nooit aan een koordje om de nek hangen. 

 


