
     
 
 
 
 
Huisregels bij de dagopvang, Rakkers en Boefjes. 
 
 
Algemene regels: 
 

• Kinderen dienen op de dagen en tijden  te komen die in het contract 
vermeld staan. Mocht hiervan worden afgeweken dan dient dit van tevoren 
met de groepsleiding te worden overlegd. 

• Als kinderen ’s morgens later worden gebracht, kunnen ze niet 
automatisch  later worden opgehaald, de roosters zijn gepland op de tijden 
van de kinderen. Dit kan alleen in overleg met de leiding. 

• Als een kind ziek is kunnen deze uren niet op een andere dag worden 
ingehaald.  

• Een keer schuiven met uren en dagen mag, maar wel binnen diezelfde 
week of de week erna.  Dit alleen als op de betreffende dag plaats is in de 
groep. 

• Vakanties kunnen niet worden ingehaald. 

• Kinderen brengen hun eigen luiers mee, deze dienen per dag in hun tas te 
worden meegegeven. Kinderen die een hele dag komen, worden 
gemiddeld 3 keer verschoond, denk ook aan reserveluiers en 
reservekleding. 

• In de winter bij vies weer, is het prettig om kinderen slofjes of 
gymschoentjes  mee te geven, zodat de vloer niet vies en nat wordt. Deze 
kunnen op de gang al worden aangetrokken zodat de kinderen de vieze 
schoenen op de gang kunnen laten staan. 

• Ouders dienen goed hun voeten te vegen in de gang en bij vies en nat 
weer, op te letten dat ze niet met vieze schoenen de groepsruimte 
betreden. Dit vanwege de hygiene voor de kinderen. 

 
 
Regels bij het brengen en halen: 
 
 
 

De buitendeur is voorzien van een bel, op het moment dat de deur gesloten is,   
dienen ouders aan te bellen. Mocht er niemand open doen, klop dan even op 
het raam van een van de groepsruimtes. 

• Kinderen worden door de ouders tot binnen in de groepsruimte gebracht. 



• Ouders helpen kinderen met jas uitdoen en tas uitpakken. 

• Ouders parkeren auto’s op de parkeerplaats van de brede school. Dus niet 
langs de weg !! 

• Ouders zijn zelf verantwoordelijk als kinderen al naar buiten rennen en ouders 
staan nog binnen te praten. 

• Fietsen en wandelwagens worden niet vlak bij de deur gezet, maar op veilige 
afstand er vandaan, zodat kinderen er niet over kunnen vallen. 

• Wandelwagens dienen niet in de gang te staan. 

• Maxi cosi’s worden door de groepsleiding in de berging gezet en er ook weer 
uitgehaald. 

• Kinderen dienen reservekleding mee te brengen. 

• Het kind dient tijdig afgemeld te worden als het niet komt of ziek is. Deze dag 
kan niet worden ingehaald. 

• Kinderen mogen geen snoep of koeken met chocolade meebrengen , wel 
gewone koeken of liga. 

• Eigen speelgoed dient in de tas te blijven, alleen knuffels en spenen mogen 
mee naar binnen. Svp alles voorzien van de naam van het kind. De speen svp 
aan een spenenketting maken met naam. 

• Ouders letten zelf op oudere kinderen die mee komen ophalen. 

• Er is geen kwartier speling meer tussen de ophaaltijden van de kinderen 
omdat de groepen nu allemaal bij elkaar liggen. 

• Als ouders later komen dan het afgesproken tijdstip, dan gaat deze tijd op de 
strippenkaart, heeft het kind geen strippenkaart, dan dient er een te worden 
aangeschaft. 

 
 
 
Regels in de gang: 
 

• Alle jassen en tassen worden netjes opgehangen, of neergezet. 

• Op de gang wordt niet wild gedaan en niet gerend. 

• Kinderen mogen nooit in de tassen komen ook niet in hun eigen tas, als ze iets 
nodig hebben dan pakt de leiding dit. 

• Kinderen mogen niet aan andermans spullen komen. 

• Er mogen geen kinderwagens in de gang staan. 

• Er mogen geen blokkades voor de deur staan, de doorgang moet ten allen 
tijden vrij zijn. 

• Er mag niets voor de meterkast geplaatst worden. 

• Kinderen mogen niet aan de brandslang komen. 

• Kinderen mogen niet alleen op de gang komen, alleen onder begeleiding van 
een volwassene. 

• Vieze schoenen dienen in de daarvoor bestemde kastjes te worden gezet 
zodat niet alles door elkaar ligt. 

 
 
 
 
 
 



Regels in de groepsruimten: 
 

• Speelgoed wordt tussendoor regelmatig samen met de kinderen opgeruimd. 

• Als kinderen met iets anders willen spelen dan worden de andere materialen 
eerst opgeruimd. 

• Er wordt niet met speelgoed gegooid. 

• Geen kleine spullen in de boxen gooien, deze zijn voor baby’s. 

• Geen speelgoed uit de box pakken want dit is materiaal voor de baby’s.  

• Er wordt  niet gerend in de groep. 

• Kinderen mogen niet op de tafels en stoelen klimmen of er op gaan staan. 

• Kinderen mogen niet op de bank staan of springen. 

• Er wordt niet geduwd of geschopt naar elkaar 

• Als er veel kleintjes rondkruipen dan worden er geen kleine materialen 
gebruikt. 

• De duplo en blokken moeten op de speelmat blijven en niet door de hele 
ruimte worden gegooid. 

• Speelgoed wordt netjes op de plaats gezet en niet overal neergegooid. 

• Er wordt niet met de bal binnengespeeld. 

• De speelgoedkasten moeten steeds worden afgesloten als kinderen iets willen 
hebben kunnen ze dit vragen. 

• Kinderen mogen geen andere kinderen optillen, ook geen baby’s. 

• Er mogen geen speelgoed of andere spullen voor de nooduitgang staan, deze 
moet ten allen tijden vrij zijn. 

• Kinderen die zich optrekken niet in hoge boxen leggen, alleen in lage. 

• Geen groot speelgoed in de box leggen waar kinderen op kunnen staan. 

• Kinderstoelen goed controleren op defecten en ver genoeg van de tafel zetten. 

• Spenen van kinderen steeds controleren of ze niet stuk zijn. 

• Speelgoed bij het opruimen steeds controleren op defecten. 

• Als baby’s rondkruipen goed controleren of er geen kleine voorwerpen op de 
grond liggen. 

 
 
 
Regels op de slaapkamer: 
 

• Kinderen worden door de leiding in bed gelegd en mogen er niet zelf uitkomen. 

• Kinderen moeten stil zijn en mogen niet met de anderen praten. 

• Kinderen worden door de leiding uit bed gehaald. 

• Op de slaapkamer wordt er niet gerend. 

• Er wordt niet op de bedjes geklommen. 

• Er mag niet met beddengoed worden gegooid, alles blijft in bed liggen. 

• Er mag niet op de wanden geklopt worden. 

• Hoge stapelbedjes altijd extra controleren of ze goed dicht zijn. 

• Bedjes bij baby’s half opmaken zodat ze niet onder de deken kunnen komen. 

• Geen losse hoesjes of dekens in babybedjes. 

• Alleen in de winter dekens gebruiken, in de zomer alleen lakens, dit vanwege 
de warmte. 

• Babyfoon moet altijd aan zijn als er kinderen liggen te slapen. 



• Om de 10-15 minuten even gaan kijken op de slaapkamer of iedereen nog 
goed in bed ligt. 

• Geen speelgoed mee op de slaapkamer, alleen speen en bedknuffel. 

• Bedjes bij het opmaken elke dag controleren op oneffenheden of 
beschadigingen en kijken of ze schoon zijn. 

• Inbakeren mag alleen als ouders hiervoor toestemming hebben gegeven en ze 
hiervoor een verklaring hebben getekend. 

• Kinderen nooit aan de armen uit bed tillen, maar altijd onder de armen. 

• Niks in de buurt van een bedje hangen, zoals speelgoed, doeken etc. 

• Kinderen geen harde voorwerpen meegeven in bed, waar ze mee kunnen 
gooien. 

• Altijd een nachtlampje aanlaten, zodat er licht is en de leiding op een veilige 
manier kan gaan kijken. 

• Kinderen liggen altijd in een bed ! 

• Kleding in bed zoveel mogelijk uit doen, zeker kleding met strikken en ritsen. 
 
 
Regels op de badkamer: 
 

• Kinderen moeten eerst toestemming vragen om naar de badkamer te gaan. 

• Kleinere kinderen gaan alleen onder begeleiding naar de badkamer. 

• Er mag niemand op de verschoontafel komen als er geen groepsleiding bij is. 

• De leidster blijft altijd voor de verschoontafel staan zodat het kind er niet kan 
afvallen. 

• Kinderen mogen niet zomaar met de kraan spelen, alleen gebruiken om 
handen te wassen. 

• Kinderen mogen geen reservekleren uit het meubel halen. 

• Kinderen mogen niet op het grote toilet van de leiding komen.. 

• Kinderen mogen niet staan op het verschoonmeubel, er kan liggend en zittend 
verschoond worden. 

• Kinderen moeten na het wc gebruik de handen wassen 

• Zeep kunnen de kinderen vragen bij de leiding, deze staat niet binnen 
handbereik van de kinderen. 

• De verschoonspullen en medicijnen, zalf etc, staat hoog opgeborgen, buiten 
het bereik van de kinderen. 

• Vieze luiers worden meteen in de afvalbak gegooid. 

• Kinderen mogen niet spelen op de badkamer of wc 

• De groepsleiding wast altijd de handen na het verschonen. 

• Na iedere verschoning het kussen desinfekteren. 

• Er staan geen toiletborstels op de wc. 
 
 
 
 
Regels in de keuken : 
 

• Kinderen mogen niet in de keuken komen. 

• Waterkoker, koffiezetapparaat etc. dienen hoog te staan buiten het bereik van 
kinderen, ook al mogen ze niet in de keuken komen. 



• Hekje van de keukendeur ten alle tijden dicht maken, ook al moet je maar even 
in de keuken zijn. 

• Alle scherpe voorwerpen hoog opbergen. 

• Poetsmiddelen hoog opbergen. 
 
 
 
Regels buiten: 
 

• Binnen de omheining mogen de kinderen vrij spelen. 

• Er mag niet op de omheining geklommen worden. 

• De poort dient altijd afgesloten te zijn als kinderen buiten vrij spelen. 

• Er dient altijd toezicht te zijn buiten. 

• Kinderen mogen nooit zelf naar buiten gaan, eerst toestemming vragen aan de 
leiding. 

• Er mag niet gegooid worden met speelgoed of met zand of stenen. 

• Er mag niets over het hek gegooid worden. 

• Als het badje opstaat dient er altijd een leiding vlak naast te zitten om iedereen 
in de gaten te houden. 

• Tijdens het wandelen moeten kinderen altijd bij de leiding blijven dus niet 
vooruit rennen. 

• Kinderen mogen geen stokken of andere dingen meenemen. 

• Opletten dat er geen auto’s om de bochten komen aanrijden, kinderen goed bij 
elkaar houden. 

• Buitenruimte elke dag controleren op zwerfvuil en hout etc. alles wegpakken 
voor kinderen buiten gaan spelen. 

• Zandbak altijd met deksel of zeil bedekken zodat er geen vuil in kan komen. 

• Buitenspeelgoed elke keer opnieuw controleren op defecten, voor het wordt 
gebruikt. 

• Bij zon, kinderen insmeren met een hoge factor zonnecreme. Baby’s onder de 
parasol houden of in de schaduw laten. Nooit in de wagen in de zon zetten ! 

      Bij heel heet weer, niet te lang buiten spelen of goed in de schaduw blijven. 
 
 
 
Regels bij het eten: 
 

• Iedereen blijft aan tafel zitten tot alle kinderen klaar zijn. 

• Drinken doen we na het eten, dus niet tegelijkertijd. 

• Alles wordt opgegeten, ook de korsten. 

• Met de mondjes dicht eten, en hand voor de mond bij het hoesten. 

• Handen worden gewassen voor en na het eten. 

• Speciaal eten wordt door ouders zelf meegegeven. 

• Er wordt niet gesnoept, als er iemand trakteert, hou hier dan rekening mee. 

• Warm eten wordt zelf door ouders meegegeven, wordt dus niet via het 
dagverblijf verstrekt. 

• Kinderen eten eerst een boterham met vlees of kaas en daarna met zoetbeleg. 

• Kinderen mogen niet aan elkaar zitten tijden het eten. 



• Mondje leegeten voordat er een nieuwe hap of een nieuwe boterham wordt 
gepakt. 

 
 
!!!  Let op: Extra regel voor ouders mbt flessen en warm eten !!! 
 
Ouders komen regelmatig met de vraag of kinderen tussen 7.15 uur en 9.00 uur bij 
ons de fles kunnen krijgen of kunnen ontbijten. 
Op het dagverblijf is het rond deze tijd spitsuur en alle kinderen komen dan 
binnen.Omdat wij iedereen willen verwelkomen en evenveel aandacht willen geven, 
is het voor ons helaas niet mogelijk om tussen 8.00 uur en 9.00 uur flessen te geven. 
Voor 8.00 uur en na 9.00 uur is dit wel mogelijk.  
Wat betreft ontbijten geldt dat , als kinderen zelfstandig kunnen eten, ze bij ons 
mogen ontbijten. Kinderen mogen tot 8.00 uur ontbijten bij ons.  
 
Kinderen die tot 18.00 uur blijven, kunnen bij ons warm eten. Dit dienen de ouders 
zelf mee te geven en wordt opgewarmd in de magnetron. Vanaf 17.30 uur kunnen 
kinderen dan zelfstandig hun warme maaltijd opeten. 


