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Huisregels BSO kinderopvang De Hooiberg 
 
1.Opvangtijden 
U kunt uw kind(eren) op de aangegeven uren brengen en ophalen 
waarvoor u een overeenkomst heeft. 
U kunt zelf aangeven vanaf hoe laat u opvang nodig bent en  
wanneer u ze weer op wilt halen. U kunt alleen opvang afnemen 
op hele en halve klokuren. Bijv. van 10.00 tot 14.00. En niet van 10.15 tot 14.15.  
Als uw kind om 14.30 uur vrij is rekenen wij vervoerskosten vanaf 14.00 uur.  
 
Als u een dag extra opvang nodig bent of uw kinderen moeten eerder uit school worden 
gehaald geef dit dan tijdig aan bij de pedagogisch medewerker.  
Als kinderen vrij zijn van school kunnen bijv. i.v.m. een studiedag zij als de bezetting dit 
toelaat de gehele dag bij kinderopvang De Hooiberg terecht. Geef dit tijdig aan. 
 
2.Afmelden 
Wanneer uw kind(eren) niet kan komen wegens ziekte, vakantie, schoolreisje e.d. geef dit 
dan zo spoedig mogelijk door via de ouderapp of mail naar planning@kov-dehooiberg.nl . 
 
3.Verantwoordelijkheid bij brengen en halen 
Als u  aanwezig bent in het gebouw tijdens het brengen, halen of speciale gelegenheid, 
verwachten wij van ouders/verzorgers dat u zelf toezicht houdt op uw kind.  
Wij verwachten van ouders dat zij er zorg voor dragen dat de deur en het hel buiten gesloten 
is bij binnenkomst en verlaten van het gebouw. 
Als kinderen zelf de deur van de ouder/verzorger mogen openen, zie er dan op toe dat deze 
weer in het slot valt zodat andere kinderen niet buiten de deur of het hek kunnen komen. 
 
4.Ophalen 
Als het kind door iemand anders wordt gehaald dan de ouder, dient dit vooraf 
mondeling dan wel schriftelijk aan de pedagogisch medewerkers te worden 
gemeld. Een kind wordt nooit aan een voor ons onbekend iemand meegegeven. 
Kinderen van gescheiden ouders/ verzorgers dat niet door de ex opgehaald mag worden, 
dienen een bewijs van uitzetting van de ouderlijke macht in te leveren. Alleen dan is de 
leiding bevoegd het kind niet mee te geven aan de ex-partner. Mochten er problemen 
ontstaan, kan De Hooiberg ervoor zorgen dat de politie gebeld wordt. De ouder/verzorger 
met de ouderlijke macht wordt geïnformeerd als zijn/haar ex- contact gezocht heeft. 
 
5.Buitenschoolse opvang kinderen ophalen 
Kinderopvang De Hooiberg vervoert kinderen met eigen vervoer van en naar school. 
Kinderopvang De Hooiberg zorgt ervoor dat er voldoende stoelverhogers aanwezig zijn. De 
pedagogisch medewerker ziet er op toe dat kinderen de gordel om hebben. Als er meerdere 
kinderen van verschillende scholen om bijv. 14.15 vrij zijn  neemt 
kinderopvang De Hooiberg contact op met de scholen.  
De mogelijkheid bestaat dat wij op dat moment niet bij alle 
scholen op tijd aanwezig kunnen zijn. Door contact op te nemen  
met de scholen, zijn leerkrachten hiervan op de hoogte. Hierdoor  
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kan het zijn dat kinderen soms iets langer moeten wachten.  
De kinderen van de Pölle  school zullen lopend worden opgehaald.  
 
7.Overdracht 
Kinderen die bij de buitenschoolse opvang komen wordt er gebruik gemaakt van een 
overdracht schrift, hierin worden activiteiten gedeeld. 
Het overdracht schrift is bedoeld als communicatieschrift voor ouders/verzorgers en 
pedagogisch medewerkers.  
Er wordt niet elke dag geschreven. Daarnaast is er tijdens breng en haal momenten ook een 
overdracht.  
 
8. Mentor 
Ieder kind krijgt een mentor. De mentor is de pedagogisch medewerker waarbij het kind in 
de groep is. Zij zal degene zijn met wie u een eventueel 10 minutengesprek zal hebben. 
Eventuele bijzonderheden wordt ook besproken met de mentor. 
 
9.Observeren 
Wij observeren kinderen vanaf het moment dat zij bij ons binnen komen.  
Wij houden 1 keer per jaar een 10-minuten gesprek voor kinderen. 
 
10.Wennen 
In de intake wordt een wenafspraak gemaakt. 
Het wennen is maximaal 2 uren.  
Ook mag u rustig zo vaak bellen naar locatie als u wilt, als dit een 
geruster gevoel voor u geeft als u even  hoort hoe het met uw kind gaat. 
  
11. Dagindeling buitenschoolse opvang 4 – 13 jaar De Hooiwagen 
 
6.30 – 7.30 uur ontbijten 
8.00 uur naar school 
8.30 uur start school 
12.00 – 12.15 uur school uit 
12.30 uur broodmaaltijd 
13.00 – 13.30 uur vrij spelen  
14.00 – 14.30 uur school uit 
14.45 uur drinken met wat lekkers 
16.00 uur vrij spelen, buiten spelen, knutselen e.d. 
18:00 uur warm eten (als dit is aan gegeven) 
18.00 – 19.00 uur kinderen worden opgehaald. 
 
Dit is ongeveer hoe een dagindeling bij kinderopvang De Hooiberg eruit ziet.  
Wilt u met brengen en halen als dit mogelijk is rekening houden met onze dagindeling. Met 
name op tijden wanneer er gegeten wordt. Dit i.v.m. de rust. Tijdens vrije dagen en 
vakanties zit de dagindeling er anders uit. Betreft de eetmomenten is dit hetzelfde.  
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12. Activiteiten 
De kinderen krijgen bij ons allerlei activiteiten aangeboden. Kinderen mogen 
knutselen, buiten spelen, onder toezicht van de pedagogisch medewerker 
naar de dieren . 
Wij zingen liedjes, wij doen spelletjes en kinderen mogen vrij spelen 
De kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen ouders een zelfstandigheidsverklaring 
invullen voor kinderen vanaf 7 jaar. Hierop kunnen ouders/verzorgers invullen dat zij bijv. 
binnen de poort zelfstandig buiten mogen spelen. 
Kinderen mogen kiezen wat zij willen gaan doen. Kinderen hoeven bij ons niet te knutselen 
als zij dat niet willen. Bij de BSO gaat het met name om vrij spel. 
 
16. Voeding 
Binnen kinderopvang De Hooiberg is fruit, brood, melk, karnemelk, suikervrije ranja,  
een tussendoortje en warm eten aanwezig. 
Tussen 6:30 uur en 7:30 uur kunnen kinderen ontbijten bij De Hooiberg. Vanaf 7:30 uur 
wordt er geen ontbijt meer geserveerd door de Hooiberg. Kinderen die na 18:00 uur nog bij 
De Hooiberg aanwezig zijn is er de mogelijkheid dat kinderen een warme maaltijd krijgen. 
Ouders/verzorgers dienen dit wel aan te geven. Ook als het niet nodig is dient dit 
aangegeven te worden. 
 
17.Kleding 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind 1 set reservekleding bij zich heeft, 
dit kunt u in de tas van uw kind leggen.  
Ook een paar laarzen voor buiten. In de zomermaanden zwemkleding. 
 
18. Ziekte 
Mocht uw kind ziek zijn, dan kunt u uw kind niet naar kinderopvang 
De Hooiberg brengen. Kinderen met koorts (vanaf 38,5°C)  en hoger dan 
38,5°C mogen niet de kinderopvang bezoeken. Kinderen zijn ziek wanneer 
zij zich passief, verveeld, hangerig, huilerig en/of ander gedrag dan normaal 
vertonen. Kinderen met waterpokken kunnen De Hooiberg ook niet bezoeken. 
Als de blaasjes zijn ingedroogd mag het kind weer komen. 
Bij krentenbaard en/of een loopoor, vragen wij om het gebied waar de infectie zit af te 
plakken. Dit i.v.m. besmetting van de infectie. Als krentenbaard op het gezicht en/of handen 
zit dient u te overleggen met de pedagogisch medewerker over hoe te handelen.   
Bij luizen dient uw kind ook behandeld te zijn voordat het weer naar de Hooiberg toe kan 
komen. 
Indien uw kind vanwege ziekte niet kan komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan 
kinderopvang De Hooiberg door bellen. Vermeld er ook bij om welke ziekte het gaat. In het 
geval van bijv. 2 gevallen waterpokken wordt er melding gemaakt bij de GGD en wordt er 
informatie op de deur van het kinderdagverblijf gehangen met de benodigde informatie over 
de ziekte. Pedagogisch medewerkers dienen geen paracetamol of andere koorts 
onderdrukkende middelen toe bij kinderen.  
Er dient altijd iemand bereikbaar te zijn die uw kind kan komen ophalen. 
De pedagogisch medewerker beslist of het kind opgehaald moet worden. Zij kijkt in het   
belang van het zieke kind, maar ook naar die van de andere kinderen en de  pedagogisch 
medewerkers.  
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Medicijnen worden alleen toegediend na overleg met de pedagogisch medewerkers. En u 
dient een formulier toediening medicijnen in te vullen en te ondertekenen. Medicijnen dient 
u in de originele verpakking en met bijsluiter mee te brengen. Als een medicijn over de 
datum is wordt hij niet door de pedagogisch medewerker toegediend aan uw kind. 
In noodgevallen kan het voorkomen dat de pedagogisch medewerkers onmiddellijk het 
alarmnummer van de ambulance bellen en pas daarna de ouders waarschuwen. 
De ouders en/of verzorgers geven kinderopvang De Hooiberg toestemming om in 
spoedeisende gevallen met het kind naar het ziekenhuis of een arts te gaan en/of 
noodzakelijke maatregelen te nemen na - indien mogelijk – overleg met de ouders en/of 
verzorgers dan wel door dezen aan te wijzen personen. 
De kosten van medische behandeling komen in deze gevallen voor rekening 
of verzekering van de ouders en/of verzorgers. 
Bij kinderopvang De Hooiberg wordt er gebruik gemaakt van een protocol 
omgaan met zieke kinderen. Deze ligt voor ouders/verzorgers ter inzage bij  
kinderopvang De Hooiberg. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van  
een handboek infectieziekten en er is een app met informatie over infectieziekten. De kiddo 
app deze staat geïnstalleerd op de tablet van de kinderopvang. 
Wanneer uw kind ziek wordt tijdens schooluren, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk 
door te geven aan ons.  
 
19.Vaccinaties 
De GGD wil beschikken over de vaccinatiegraad van de kinderen op de 
kindercentra. Daarom dienen ouders/verzorgers op het formulier 
contactgegevens in te vullen waarop staat of hun kind(eren) gevaccineerd zijn. 
Als u kind niet gevaccineerd wordt wilt u dit dan ook aangeven. 
 
20.Trakteren  
Als u kind jarig is (geweest) of er een broertje of zusje bij 
heeft gekregen is het mogelijk om te trakteren. 
Wilt u rekening houden met niet te veel zoetigheid. 
 
21.Bijzondere dagen 
Bij een verjaardag of overlijden of een andere speciale gebeurtenis mogen kinderen zelf wat 
maken voor diegene. Uiteraard zal de pedagogisch medewerker ondersteunen daar waar 
nodig.  
 
22.Parkeren 
Let u er wel op dat u rustig het terrein op komt rijden en weer rustig weg rijd. Dit uit 
veiligheid. Zorg ervoor dat u uw kind altijd aan de hand houdt als u met uw kind naar binnen 
of buiten loopt. Wilt u erop letten dat u de auto tijdens het parkeren niet laat draaien en dat 
u parkeert in de daarvoor bestemde parkeervakken. Let er op dat u de oprijlaan van De 
Hooiberg gebruikt aan de Vinckenweg en niet de oprijlanen van de omliggende woonhuizen.  
 
23.Binnenkomst 
In de hal komt u binnen. Hier kunt u de jas van uw kind(eren) ophangen. 
Ook schoenen tassen en laarzen worden in de hal in de daarvoor bestemde bakken 
geplaatst.  
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De jassen en de schoenen worden door de kinderen en ouders zelf opgehangen. 
Kinderen doen bij binnenkomst de pantoffels of antislipsokken aan. 
In de hal worden geen grote objecten geplaatst i.v.m. de ontruiming bij 
calamiteiten. Wij vragen u erop toe te zien dat bij het binnentreden 
en verlaten van zowel de groep als de entree de deur 
achter u gesloten wordt.  
 
24.Groepsruimte 
De pedagogisch medewerkers ruimen samen met de kinderen een paar  
keer per dag het speelgoed en de gebruikte materialen op. 
Het binnenspeelgoed wordt niet mee naar buiten genomen. 
Het buitenspeelgoed gaat niet mee naar binnen. 
Knutsel- en overige handenarbeid activiteiten worden aan tafel in de 
groep gehouden. 
De vloer wordt elke dag schoongemaakt door te stofzuigen en te dweilen. 
De overige objecten worden middels een schoonmaakschema bijgehouden en 
schoongemaakt. Materiaal van de medewerkers worden zorgvuldig opgeborgen. 
In de ruimte is een co-2 meter aanwezig, om in de gaten te houden of de waardes op peil 
zijn.  
 
 
25. Toilet. 
De toiletruimtes worden minimaal 2 keer per dag schoongemaakt. Kinderen wordt ook 
gevraagd om zorgvuldig met papier en zeep om te gaan.  
 
26.Keuken 
In de keuken wordt het warme eten van de kinderen en de medewerkers bereidt. Borden, 
bestek en al het overig keukenmateriaal wordt zorgvuldig opgeborgen. Het fruit en 
broodmaaltijd wordt in de groep gezamenlijk aan tafel klaargemaakt. De keuken wordt ook 
gebruikt tijdens activiteiten zoals koken en bakken.  
 
27.Buitenspeelruimte 
De pedagogisch medewerkers ruimen samen met de kinderen het speelgoed op. 
De pedagogisch medewerkers dragen zakdoekjes bij zich, voor vieze neuzen. 
De pedagogisch medewerkers controleren voordat de kinderen naar 
buiten gaan of het hek gesloten is. We leren de kinderen aan dat het zand in de zandbak 
hoort. En dat het niet overal op het terrein hoeft te liggen. We leren de kinderen om niet 
met de fietsen en trekkers in de zandbak te gaan en om op het gras of op de bestrating te 
fietsen. Daarnaast leren wij de kinderen om op de billen van de glijbaan te gaan. 
De pedagogisch medewerkers smeren de kinderen bij zon regelmatig in met 
zonnebrandcrème. Bij een sterke zon wordt er gebruik gemaakt van een parasol. 
 
28.Roken 
Bij de Hooiberg geldt een algeheel rookverbod. 
 
Daar waar de huisregels niet in voorzien beslist de directie.  
 


