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Inleiding 
 
Ons pedagogisch beleidsplan vormt het uitgangspunt voor de manier waarop wij dagelijks met de 
kinderen omgaan. Hierin laten we zien hoe wij werken met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. 
Het uitgangspunt van ons pedagogisch beleidsplan zijn de doelen van Marianne Riksen Walraven.  
 
Naast het pedagogisch beleidsplan werkt elke locatie met een locatie specifiek pedagogisch werkplan. In 
dit werkplan zijn de bijzonderheden van de betreffende locatie beschreven. Elke locatie heeft namelijk 
een eigen identiteit en sfeer.  
 
Dit pedagogisch werkplan is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en voor de ouders. 
Voor de leesbaarheid schrijven we “ouders” waar het gaat om één of meer ouders of verzorgers.  
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1. Welkom op BSO de Jungle 

 

BSO de Jungle biedt buitenschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 1 tot en met 

groep 8) van de Sint Barbara Basisschool in Tuitjenhorn. Deze locatie is gevestigd in Brede school de Hoge 

Akker. Het is prettig voor de kinderen dat zij na schooltijd geen lange reistijd hebben om van school naar 

de BSO te komen, omdat ze er dan al een hele schooldag op hebben zitten. Het is dan ook fijn dat BSO de 

Jungle in hetzelfde gebouw zit als de basisschool.  

Bij BSO de Jungle bieden wij: 

• opvang na schooltijd 

• opvang voor schooltijd 

• opvang tijdens schoolvakanties 

• opvang tijdens studiedagen  

Bij alles wat we doen hebben we de volgende pedagogische uitgangspunten: 

• we benaderen de kinderen en ouders op een positieve manier 

• we stimuleren de zelfstandigheid van kinderen en hebben respect voor de autonomie 

• we hebben een vaste structuur en rituelen 

• we stimuleren de ontwikkeling van kinderen door kansen te grijpen of te creëren 

• we vinden het belangrijk om veel te praten met de kinderen, uit te leggen en te luisteren 

• we ondersteunen kinderen in hun omgang met andere kinderen 

 

Verder hebben de pedagogisch medewerkers van de Jungle allen een Kanjer-training gevolgd, om zo 

beter aan te sluiten bij deze methode die ook door school wordt gebruikt. Zo spreken we richting de 

kinderen ‘dezelfde taal’.  

 

Er zijn meerdere mogelijkheden om BSO de Jungle via het schoolplein te bereiken. Om het schoolplein 

voor de kinderen, ouders en medewerkers veiliger en overzichtelijker te maken, is in overleg met school 

besloten dat school de poorten aan de kant van de gymzaal (Bogtmanweg) elke dag rond 16.00 uur sluit, 

en weer opent op het moment dat de leerkrachten starten in de ochtend. Dit betekent dat de ouders en 

kinderen van BSO de Jungle (zowel na schooltijd na 16.00 uur als voor schooltijd) alleen gebruik kunnen 

maken van de poort ter hoogte van de speelzaal en AHOJ. Als je je kind(eren) met de auto komt ophalen, 

kun je het beste bij AHOJ parkeren. Dit geldt ook voor de kinderen die in de schoolvakanties komen.  

BSO de Jungle 

Dorpsstraat 35 

1747 HA Tuitjenhorn 

Het rechtstreekse telefoonnummer is: 0226-820096.  

Voor vragen over de plaatsing van je kind(eren) kun je contact opnemen met afdeling Klantcontact: 072-

5660200 of een mail sturen naar klantcontact@blosse.nl 

  

mailto:klantcontact@blosse.nl
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2. Groepen en openingstijden  

Kinderen hebben een eigen basisgroep waar ze zoveel mogelijk dezelfde kinderen zien. Een basisgroep 

biedt emotionele veiligheid. Tijdens het kennismakingsgesprek horen de ouders welke pedagogisch 

medewerkers bij welke groep horen en hoe vervanging bij ziekte en vervanging is geregeld. 

BSO de Jungle biedt tijdens de schoolweken opvang na schooltijd en sluit hierbij aan bij het 5-gelijke-

dagen rooster van de Sint Barbaraschool: dit betekent dat de BSO op alle schooldagen geopend is van 

14.00 tot 18.30 uur. 

Bij BSO de Jungle kunnen er per dag maximaal 40 kinderen opgevangen worden. We hebben de 

beschikking over verschillende groepsruimten en maken een verdeling in 2 basisgroepen:  

• Beneden: hier worden de jongste kinderen van de groep opgevangen. De groepsgrootte is maximaal 

20 kinderen. De kinderen maken gebruik van de BSO-ruimte beneden en de aangrenzende ruimte 

(die wordt gedeeld met Peuteropvang de Paddestoel).   

• Boven: hier worden de oudste kinderen van de groep opgevangen. De groepsgrootte is maximaal 22 

kinderen. Deze kinderen maken gebruik van de expressieruimte boven en de ruimte van Seven 

Eleven.  

De pedagogisch medewerkers kijken welke kinderen van 6 of 7 jaar kunnen doorstromen naar de boven-
groep. Hierbij kijken zij of het kind er aan toe is, of er voldoende aansluiting is bij de kinderen in de 
betreffende groep en wat qua groepsgrootte past. Als een kind doorstroomt naar ‘boven’ wordt dit altijd 
met het kind én de ouders besproken.  
 
Dagindeling: een middag op de BSO 
Wanneer een kind na schooltijd op de BSO komt, heeft het er al een schooldag opzitten. Wij beschouwen 

de tijd op de BSO dan ook als vrije tijd voor het kind. Dit betekent dat een kind zelf mag kiezen wat hij of 

zij gaat doen; binnen of buiten spelen, samen of alleen. De pedagogisch medewerkers hebben hierin een 

begeleidende rol. Buitenspelen wordt dagelijks gestimuleerd.  

Globaal ziet de dagindeling tijdens de schoolweken er als volgt uit:  

13.45 uur  

De pedagogisch medewerkers van de BSO zijn aanwezig. Er wordt drinken klaar gezet voor de kinderen.  

Beneden staat er voor de kinderen een kan appelsap (aangelengde diksap) of (dun aangelengde) 

limonade en water klaar. Boven wordt er een kan thee (aangelengd met koud water) of fruitwater en een 

kan water klaargezet.  De pedagogisch medewerkers kijken in Konnect welke kinderen er voor die dag 

verwacht worden, en controleren dit m.b.v. eventuele boodschappen in het groepslogboek, 

overdrachtsschrift, of de agenda.  

14.00 uur  

De kleuters worden buitenom bij de klas opgehaald. Zij hangen hun jas en tas op bij de kapstok beneden, 

wassen hun handen bij het toilet en lopen hierna samen met de pedagogisch medewerker naar hun 

basisgroep; de kinderen vanuit groep 3 komen zelf vanuit de klas de Beneden-groep toe. De oudere 

kinderen van de Boven-groep komen ook zelf naar hun groep toe. Daar hangen zij hun jas en tas boven 

aan de kapstok, en wassen hun handen. De pedagogisch medewerkers hebben over alledaagse dingen 

(bijv. het kind is op school gevallen) contact met de leerkracht van school. Deze informatie geven wij 
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uiteraard door als je je kind komt ophalen. De kinderen die dit willen krijgen wat te drinken. Kinderen die 

direct na het drinken willen gaan spelen, mogen dit. Hierbij is het belangrijk dat elk kind in ieder geval wel 

even wordt ‘gezien’.  Sommige kinderen blijven aan tafel zitten, dan wordt er met elkaar besproken welke 

activiteit er gedaan gaat worden. Dit kunnen activiteiten zijn onder begeleiding van de pedagogisch 

medewerker(s) maar ook individuele activiteiten. Omdat wij de tijd bij de BSO beschouwen als vrije tijd, 

mogen de kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen. Er is geen vast programma van activiteiten, maar er zal 

door de pedagogisch medewerkers wel altijd een voorstel zijn van activiteiten. Af en toe zal er met een 

thema gewerkt worden (meestal een ander thema dan school zodat er een duidelijk verschil is tussen 

schooltijd en BSO-tijd). Buiten spelen zal zeker bij mooi weer worden gestimuleerd, we streven er naar 

dat ieder kind elke dag buiten speelt. Activiteiten voor de oudere kinderen kunnen ook meerdere dagen 

beslaan.  

15.00 uur  

Als alle kinderen even lekker gespeeld hebben, is rond 15.00 uur het fruitmoment. De kinderen wassen 

eerst weer hun handen bij het toilet. Er worden verschillende soorten fruit en groente geschild en 

gesneden, kinderen mogen zelf kiezen welke soorten ze in hun bakje willen. Bij de Boven-groep mogen de 

kinderen die dat willen –na het handen wassen- helpen bij het fruit klaarmaken. De pedagogisch 

medewerker blijft hier wel bij om te assisteren waar nodig en toezicht te houden. Er staat nog drinken 

klaar voor de kinderen die nog extra willen drinken. Als er een verjaardag  gevierd wordt, kan dit 

eventueel aansluitend.  

Na het eten en drinken gaan de kinderen verder vrij spelen, knutselen of meedoen met een activiteit. 

Verderop in de middag wordt er nog een klein koekje uitgedeeld. Kinderen die laat worden opgehaald 

krijgen aan het einde van de middag (rond 17.30 uur) nog een cracker.  

De televisie wordt een enkele keer gebruikt tijdens vakanties of studiedagen. De spelcomputer boven 

staat niet langer dan 1 uur per dag aan. De kinderen die dit willen bekijken dan samen hoelang ze ieder 

mogen (maar max. 15 min. per kind).  

De kinderen worden op wisselende tijdens opgehaald door hun ouders. De pedagogisch medewerkers 
vertellen –samen met het kind- hoe de middag is geweest en noemen eventuele belangrijke zaken. Om 
18.25 trekken de kinderen die nog niet opgehaald zijn, langzaam aan de jas en schoenen aan en worden 
de spullen bij elkaar gezocht. Wanneer de ouders er om 18.30 nog niet zijn, worden zij gebeld. Ouders die 
na 18.30 uur komen, kunnen eventueel de volgende dag bellen voor informatie over die dag. Zijn ouders 
structureel te laat, dan wordt dit doorgegeven aan de manager kinderopvang en zal deze tijd in rekening 
worden gebracht. 
 

Voorschoolse opvang 

We bieden voorschoolse opvang (VSO) van 7.30 tot 8.30 uur op alle schooldagen. Er is bij de VSO sprake 

van een gemengde groep kinderen van 4-12 jaar. Uiteraard wordt hierbij de beroepskracht-kind-ratio 

gehanteerd van 1 pedagogisch medewerker op max. 11 kinderen. Bij de VSO kunnen maximaal 20 

kinderen worden opgevangen. De groepsruimte van de Beneden-groep wordt hiervoor gebruikt. Omdat 

het vaak om een kort moment voor schooltijd gaat, is hier geen uitgebreid programma of dagindeling 

voor. De pedagogisch medewerker zorgt er voor dat de kinderen op een relaxte manier de dag kunnen 

starten, door wat materialen neer te zetten waar kinderen rustig mee kunnen spelen, zoals een bordspel, 

kleurpotloden, kapla of lego. Maar ook hier geldt dat kinderen ook zelf iets anders mogen kiezen om te 
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doen. De kinderen mogen als ze dat willen nog een kopje thee voor ze naar school gaan. Als kinderen 

geen tijd hebben gehad om thuis te ontbijten, kunnen ze incidenteel een meegenomen broodje opeten. 

Vlak voordat de school start (8.25 uur), lopen de pedagogisch medewerker en de kinderen naar school. 

De kleuters worden naar de eigen klas gebracht. Eventuele bijzonderheden worden doorgegeven aan de 

leerkracht.  

Schoolvakanties  
Tijdens de schoolvakanties kunnen de kinderen een hele dag komen (tussen 7.30 en 18.30 uur). 
Voorafgaand aan de vakanties wordt geïnventariseerd welke kinderen op welke dagen komen. Het is 
belangrijk dat kinderen voor half 10 worden gebracht zodat de pedagogisch medewerkers een goede 
planning voor de dag kunnen maken (i.v.m. uitstapjes, activiteiten). Als er een uitstapje gepland is, wordt 
dit van tevoren doorgegeven aan de ouders en wordt gevaagd de kinderen voor 9.00 uur te brengen. Als 
je kind eerder opgehaald wordt dan 16.30 uur, dit dan ook graag doorgeven zodat we bij eventuele 
uitstapjes hier rekening mee kunnen houden.  
Meestal wordt er gewerkt rondom een thema (bijv. voorjaar, circus, griezels e.d.), en worden de 
activiteiten hieraan aangepast. Omdat een hele dag voor de kinderen moeilijk zelf in te vullen is, wordt er 
meer structuur in de dag aangebracht door de pedagogisch medewerkers, die de activiteiten aanbieden. 
Meedoen met een bepaalde activiteit wordt dan wel meer gestimuleerd, echter, wanneer kinderen echt 
iets anders willen doen, mag dat ook. Ook worden soms workshops op locatie gegeven.  
Het is leuk om tijdens de vakantie een uitstapje te maken met de kinderen, hiervoor moet echter wel de 

mogelijkheid van vervoer geregeld kunnen worden, en eventueel extra begeleiding. Voor vervoer van 

kinderen / uitstapjes zijn speciale werkinstructies opgesteld, om de veiligheid van de kinderen zoveel 

mogelijk te kunnen waarborgen. Als er een uitstapje wordt gemaakt, krijg je hier altijd van tevoren 

informatie over.  

 
3. Samenvoegen van groepen 
 
Tijdens de VSO (voorschoolse opvang) is er sprake van een gemengde groep waarbij kinderen uit beide 
basisgroepen worden samengevoegd. De kinderen worden dan opgevangen in de Beneden-groep. Voor je 
kind is er wel altijd een voor hem vertrouwde, vaste pedagogisch medewerker op de groep. 
 
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag wordt aan het einde van de dag (om 17.45 uur) 
samengevoegd op de Beneden-groep.  
 
In de schoolvakanties en op studiedagen zijn er vaak veel kinderen afwezig. Voor deze dagen maken we 
een speciaal rooster en worden de kinderen uit de verschillende groepen samengevoegd. Af en toe 
voegen we tijdens de vakanties samen met BSO Sint Jan (Waarland) vanwege een grotere activiteit/ 
uitstapje of als het lastig is de personele planning rond te krijgen. Soms bij de Sint Jan, soms komen de 
kinderen van BSO Sint Jan naar de Jungle toe. We informeren ouders van tevoren op welke dagen dit het 
geval is. Ook dan zorgen we ervoor dat er voor je kind zoveel mogelijk een vertrouwde pedagogisch 
medewerkers aanwezig is.  
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4. Pedagogisch medewerkers  

 

Wij informeren ouders en kinderen over welke pedagogisch medewerkers er op welke dagen en in welke 

groep werken.  

Alle pedagogisch medewerkers hebben een relevante opleiding (minimaal MBO-niveau) en zijn in het 

bezit van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Er kan een stagiaire (boventallig) aanwezig zijn. Er zijn 

pedagogisch medewerkers op invalbasis die de vaste pedagogisch medewerkers in geval van ziekte, 

vakantie of zwangerschap kunnen vervangen. De ruimtes van de BSO worden schoongemaakt door het 

schoonmaakbedrijf van de Hoge Akker. Er wordt niet gewerkt met vrijwilligers bij BSO de Jungle.  

Op alle groepen wordt de beroepskracht-kind-ratio toegepast, d.w.z. dat het aantal pedagogisch 

medewerkers dat wordt ingezet past bij het aantal kinderen en de leeftijdsopbouw van de groep. Dit wil 

zeggen dat er bij de BSO één pedagogisch medewerker is per elf (aanwezige) kinderen in de basisgroep. 

De samenstelling van de groep én de pedagogisch medewerkers op deze basisgroepen staan vast zodat 

het voor ieder kind/ouder duidelijk is in welke groep hij/zij zit.  

De vaste pedagogisch medewerkers van BSO de Jungle:  

 

 

Tijdens de schoolweken is standaard één vaste pedagogisch medewerkers tot 18.30 uur aanwezig. De 

andere pedagogisch medewerkers gaan weg om 17.45 uur. In de praktijk zijn om 17.45 uur de meeste 

kinderen al opgehaald en wijken we niet af van de beroepskracht-kind-ratio. Als er om 17.45 uur nog 

teveel kinderen zijn, blijft één van de andere medewerkers iets langer tot er minder dan 11 kinderen over 

zijn. Indien er een invalkracht aanwezig is naast de vaste medewerkers, werkt deze standaard tot 17.45 

uur of langer als nodig is op basis van de beroepskracht-kind-ratio (BKR). Op deze manier kan er altijd een 

vaste medewerker afsluiten.  

In de schoolvakanties en op studiedagen zijn er aan het begin en het einde van de dag minder kinderen 

aanwezig op de BSO. Daarom werken de pedagogisch medewerkers met verschillende diensten, 

afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen voor die dag en de geplande activiteiten. Omdat de BSO 

tijdens schoolvakanties en studiedagen de hele dag geopend is, mag er max. 3 uur per dag worden 

afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio: 

Groep Beneden 

Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

José José Esmee Esmee Esmee 

Wil  Linda Truus Truus  

Groep Boven 

Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

Elise Elise Elise  Elise Elise 

Esmee Esmee Linda Linda  

VSO 
Jose 
Elise 

VSO 
Jose 
Elise 

VSO 
Esmee 
Truus 

VSO: 
Truus 
Esmee 

VSO: 
Elise/ Esmee 
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• Tussen 8.15-9.00 uur wijken we mogelijk af van de beroepskracht-kind ratio. 

• Tussen 17.00-17.45 uur wijken we mogelijk af van de beroepskracht-kind ratio 

• Tussen 9.00 en 13.00 uur en tussen 14.30 en 17.00 uur is het aantal pedagogisch medewerkers in 
overeenstemming met het aantal kinderen. 

• Als de pedagogisch medewerkers een hele dag werken hebben zij ieder 45 minuten pauze (13.00-13.45 
en 13.45-14.30 uur) en wijken we tussen 13.00 en 14.30 uur af van de beroepskracht-kind-ratio.   

• Als pedagogisch medewerkers alleen op de groep staan en een hele dag werken, werken zij meestal 
iedereen een halve dag. Dan is er geen afwijking van de beroepskracht-kind-ratio, maar meestal een 
overlap in diensten om eventuele bijzonderheden over te dragen.  

 

Wanneer er gewerkt wordt met 1 pedagogisch medewerker (als de groepsgrootte dit toelaat) en bij 

eventuele calamiteiten (bijvoorbeeld wanneer één van de pedagogisch medewerkers met een kind naar 

de huisarts moet) is Kinderdagverblijf Snoopy “achterwacht”: er kan te allen tijden telefonisch contact 

worden opgenomen met de vraag om assistentie (binnen 15 minuten is er dan iemand aanwezig). 

5. Ruimtes  

 

De kinderen worden opgevangen in een eigen groepsruimte (stamruimte) met vaste pedagogisch 

medewerkers. We hebben de beschikking over meerdere groepsruimten. De Beneden-groep gebruikt 

twee groepsruimtes: één ruimte met tafel om aan te eten en drinken en spelletjes te doen of te tekenen 

en/of knutselen, en één ruimte waar o.a. verkleed kan worden, met treinbanen of auto’s gespeeld kan 

worden. Er is ook een afgesloten rustige leesruimte aanwezig (de Ronde kamer, te gebruiken voor 

kinderen van de Beneden-groep). Aangrenzend is een keuken waar we gebruik van maken. Bij slecht weer 

kan er gebruik gemaakt worden van de gymzaal van de school.  

Boven hebben de oudere kinderen ook beschikking over twee ruimtes: een expressieruimte met veel 

knutselmateriaal, constructiemateriaal, spelletjes, een spelcomputer en bank om lekker samen te 

‘chillen’. Hiernaast is er nog een ruimte met de kapstokken, en een keukentje om eten en drinken te 

bereiden; In deze ruimte staan materialen zoals een tafelvoetbal en flipperkasten van Seven Eleven welke 

niet gebruikt mogen worden door de kinderen van de BSO. 

De ruimtes hebben verschillend speelmateriaal dat zo veel mogelijk aansluit bij de leeftijdsgroep. Er 

wordt gebruik gemaakt van het schoolplein van de Sint Barbara school. BSO de Jungle kijkt uit op het 

schoolplein.  

 

6. Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheid en gezondheid staan bij ons voorop. In ons beleid én werkinstructies veiligheid en gezondheid 

hebben we onder andere vastgelegd welke maatregelen onze pedagogisch medewerkers moeten nemen 

om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen. Zo staat er precies in welke hygiënemaatregelen ze 

dagelijks moeten nemen en bijvoorbeeld welke voorzorgsmaatregelen gelden als ze een uitstapje willen 

maken met de kinderen.  

Door middel van het invullen van de Quickscan (via de Risicomonitor), wordt één keer per jaar een 

inventarisatie van de nieuwe risico’s per thema gemaakt. Dit wordt door de Preventiemedewerker van 

Blosse gedaan. Doorlopend wordt door het invullen en evalueren van het ongevallenformulier, locatie 

specifieke klussen (via de Huisvestings-app op het Blosseveld) en het bespreken van deze zaken in het 
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werkoverleg gezorgd dat de medewerkers zich betrokken voelen bij het in kaart brengen van de risico’s 

en het uitvoeren van de benodigde maatregelen. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we 

monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de 

omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het 

beleid al dan niet moet worden aangescherpt.   

Huisregels van BSO de Jungle 

Algemeen 

• Wanneer de ouder aanwezig is, ligt de verantwoordelijkheid voor het kind bij de ouder 

• Altijd de deur (zachtjes) achter je dicht doen 

• In de groepsruimten lopen we rustig 

• Kinderen moeten zich bij de groepsleiding afmelden als ze met de ouder naar huis gaan 

• We vinden het belangrijk dat de kinderen en medewerkers op een normale manier met elkaar 
omgaan en aardig voor elkaar zijn. Dit betekent dat er niet gescholden, geslagen, gepest e.d. wordt.  

• Bij binnenkomst op de BSO, na het buitenspelen, na toiletgebruik, en voor eet- en drinkmomenten 
wassen de kinderen hun handen. Uiteraard wassen de kinderen ook hun handen als deze zichtbaar 
vies zijn geworden door bijvoorbeeld knutselen. De kinderen van de Beneden-groep doen dit bij de 
toiletjes (aan de kant van de kapstok), de kinderen van de Boven-groep wassen hun handen bij de 
toilet of bij de wasbak in de expressieruimte.  

• Onze kinderopvang is rookvrij. Dat betekent dat niemand rookt in ons gebouw en op ons terrein. We 
doen dit omdat we het goede voorbeeld aan kinderen willen geven. Behalve gezond, is rookvrij 
spelen ook veilig spelen. Uit onderzoek blijkt dat als kinderen anderen zien roken zij later zelf sneller 
beginnen met roken. Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor iedereen belangrijk.  

 
Leefruimte 

• Kinderen ruimen in principe zelf het speelgoed op waar ze niet meer mee spelen, voordat ze aan een 
ander spel beginnen, of naar huis gaan 

• In de groepsruimten lopen we rustig 

• Bij vies weer de schoenen in de hal uitdoen, en deze aan de kant onder de jas plaatsen 

• Rustig zitten tijdens het eten, om verslikken te voorkomen 

• Kinderen mogen niet in de keuken komen, tenzij onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers 
of met toestemming van een van hen (bijvoorbeeld om iets te pakken) 

• Gooien met ballen gebeurt alleen in de speelzaal of in de buitenruimte 

• Wanneer er bij knutsel- of handwerkactiviteiten wordt gewerkt met gevaarlijke materialen (scharen, 
zaagjes, hamer, niettang) wordt er voldoende toezicht gehouden. De pedagogisch medewerkers 
maken per kind een inschatting wie met welke materialen kan en mag werken.  

• Koffie en thee worden alleen in een thermoskan (dus geen theepot of koffiekan) of tafel geplaatst. 
Kopjes met hete dranken worden buiten bereik van de kinderen midden op tafel geplaatst. Er worden 
geen kinderen op schoot genomen wanneer koffie of thee wordt gedronken. Als kinderen thee 
drinken, wordt dit altijd aangelengd met koud water.  

• Wanneer er geknoeid wordt met water (bijv. in de keuken of bij de toiletten) wordt dit zo snel 
mogelijk opgeruimd om uitglijden te voorkomen.  

• Gevaarlijke kantoorartikelen zoals papiersnijder, strijkbout (voor strijkkralen) en stanleymes worden 
buten bereik van de kinderen bewaard, en worden ook alleen gebruikt door de pedagogisch 
medewerkers.  

• Kinderen spelen niet met of bij de ramen en deuren, om vallen en beknelling te voorkomen 
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• We lopen rustig op de trap. Kinderen spelen niet op of bij de trappen in het trappenhuis 
 
Buitenterrein 

• De jongste kinderen (4/5/6 jaar) gaan alleen onder begeleiding naar buiten. 

• Bij de oudere kinderen wordt goed bekeken of zij onder toezicht van de pedagogisch medewerkers 
buiten moeten spelen, of dat zij ook zonder permanent toezicht op het plein kunnen spelen. Dit 
wordt bovendien besproken met de ouders.  

• Kinderen moeten het aan de medewerkers melden als ze buiten gaan spelen 

• Kinderen tot 8 jaar blijven op het speelterrein binnen de hekken. Deze regel geldt ook tijdens 
schooltijd, dus de meeste kinderen zijn dit wel gewend. Bij heel jonge kinderen – die nog niet zo goed 
op de hoogte zijn van de regels – wordt extra toezicht gehouden bij het buitenspelen. 

• Voordat de kinderen buiten gaan spelen, controleert de pedagogisch medewerker of er geen 
zwerfvuil op het terrein ligt en zorgt zij dat de poort gesloten is. 

• Wanneer kinderen gaan skaten, skeeleren of rolschaatsen wordt erop gelet dat zij beschermers 
dragen. Er wordt zoveel mogelijk een vaste plek afgesproken voor deze activiteiten, om botsingen 
met andere kinderen te voorkomen.  

 
7. Afwezigheid melden  

Komt het kind een dag niet of gaan jullie op vakantie, geef dit dan zo snel mogelijk door. Mogelijk kunnen 

we dan een andere ouder blij maken, omdat zijn/haar kind een extra dag kan komen.   

 

 


