
          
 
 
 
 
      
 
 

 
Huisregels buitenschoolse opvang De Speelark Heel. 
 
 
 
Regels bij het brengen en halen: 
 

 Kinderen worden door ouders tot in de groepsruimte gebracht. 

 Kinderen en/of ouders pakken de tas uit. 

 Jassen en tassen worden in het halletje opgehangen, door de ouders of door 
de kinderen. 

 Auto’s worden geparkeerd in de parkeervakken voor de Speelark of de 
sporthal. 

 Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kind, als kinderen al naar buiten 
lopen en ouders staan nog binnen. 

 Ouders zien op de deur in welke ruimte ze hun kind moeten ophalen, dus ze 
lopen direct naar die ruimte, de kinderen hebben hun spullen al bij zich. 

 Bij het ophalen wachten ouders bij de deur of de kast, kinderen ruimen hun 
spullen op en gaan direct mee naar huis. 

 
 
 
 
Regels in het halletje: 
 

 Jassen en tassen worden netjes opgehangen en niets blijft op de grond 
slingeren. 

 In het halletje wordt niet gespeeld. 

 Kinderen blijven van jassen en tassen van andere kinderen af. 

 Niet duwen of botsen tegen elkaar. 

 Niet met spullen gooien. 
 
 
 
 

 

“De Speelark” 



Regels in de groepsruimte:  
 

 Kinderen ruimen speelgoed zelf op. 

 Eerst opruimen voordat er nieuw speelgoed wordt gepakt. 

 Met speelgoed wordt niet gegooid. 

 Speelgoed blijft in de daarvoor bestemde ruimten en kisten, bv. Lego in de 
lego kist, speelgoed uit de kast weer terug in de kast etc 

 Uitkijken voor andere kinderen. 

 Niet rennen in de groepsruimte. 

 Niet op de banken klimmen, staan of springen.     

 Elkaar niet duwen, niet aan elkaar trekken. 

 Niet met spullen gooien, geen ballen binnen. 

 Kinderen mogen niet schoppen en slaan. 

 De nooduitgang blijft altijd vrij. 

 Niet schelden. 

 Elkaar met respect behandelen en geen vieze woorden gebruiken. 

 Kinderen mogen zonder begeleiding niet in de bergruimte of in de keuken 
komen. 

 Na het eten en het fruit worden tafels en stoelen en de vloer geveegd. 

 Er wordt gepoetst volgens een poetsschema en een poetslijst. 

 Kinderen mogen niet alleen op de computer, eerst een leiding vragen. 

 Speelgoed dat kapot is wordt naar de leiding gebracht. 

 Niet aan kasten of deuren gaan hangen en opletten met het openen van 
deuren.  

 Kinderen blijven van elkaars spullen af, niet in andermans kastje komen. 
 
Regels op de wc: 
 

 Kinderen komen eerst toestemming vragen om naar de wc te gaan. 

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

 Na elk wc gebruik wordt er doorgespoeld en de handen gewassen. 

 Op de wc wordt niet gespeeld er wordt geen speelgoed meegenomen. 

 De wc wordt tussendoor geveegd en zonodig schoongemaakt. 

 Op het einde van de dag wordt de wc grondig schoongemaakt en 
gedesinfekteerd. 

 Kleuters hebben een eigen wc, en er is een aparte wc voor jongens vanaf 
groep 3 en voor meisjes vanaf groep 3. 

 
 
Regels in de keuken: 
 

 Zonder begeleiding en toestemming mogen kinderen niet in de keuken komen. 

 Kinderen wassen nooit de handen in de keuken, dat kan op de badkamer. 

 Kinderen blijven van apparaten in de keuken af . 

 Niet ongevraagd in de kasten en laden komen. 
 
 



 
Regels buiten en bij de peuterspeelzaal en de speeltuin: 
 

 Er is buiten altijd toezicht van een leiding, dus kinderen spelen nooit alleen 
buiten. 

 Buiten wordt nergens mee gegooid. 

 Er wordt niet geduwd, getrokken, geschopt,geslagen,gescholden en geen 
vieze woorden gebruikt. 

 Tijdens het wandelen, wordt er niet gerend en geschreeuwd. 

 We lopen altijd op de stoep. 

 We steken pas over als iemand van de leiding hier een teken voor geeft en als 
alle kinderen bij elkaar zijn. 

 Tijdens het lopen wordt er niet aan elkaar gekomen of geduwd. 

 Er rent niemand vooruit tijdens het wandelen en op elke straathoek wordt op 
elkaar gewacht. 

 Er wordt niet met tassen naar elkaar gegooid of geslagen. 

 Op de speeltoestellen wordt rustig gespeeld en niet geduwd. 

 Kinderen mogen niet over de speeltoestellen heen hangen. 

 Niet op het dak van de speeltoestellen klimmen. 

 Met 1 persoon op de schommel en niet te hoog gaan. 

 Niet op het hek van de omheining klimmen. 

 Niet achter de schommel gaan staan. 

 Niet duwen of trekken aan iemand die op een klimtoestel zit. 

 Bij de wip altijd rustig iemand omlaag laten en niet er in 1 keer vanaf springen. 

 Met 2 kinderen tegelijk op de wip. 

 Niet onder de wip gaan spelen. 

 Als je niet zelf op de wip komt ga je de leiding om hulp vragen. 

 Niet de dicht bij de weg voetballen, dit kan achter op het veldje. 

 Als er rotzooi of glas ergens ligt, ga dan naar de leiding, die ruimt dit dan op. 

 Niet bij de weg spelen op het veldje blijven.  
 
 
Regels in de gymzaal: 
 

 Nooit zonder toestemming in de gymzaal. 

 Alleen materialen pakken die de groepsleiding heeft gezegd. 

 Geen harde ballen pakken en laag schoppen, opletten dat je niemand raakt. 

 Achter in het materialenhok mogen kinderen alleen komen samen met de 
leiding. 

 Geen klimtoestellen pakken. 

 Niet met de touwen spelen. 

 Opletten met rennen dat je tegen niemand aanbotst. 

 Springtouwen mogen gebruikt worden, maar niet om elkaar mee te vangen of 
vast te binden. 

 Als je naar de wc moet eerst toestemming vragen. 

 Niet springen en rennen  vlak bij de muren. 

 Niet duwen of botsen. 

 Schoenen uit in de gymzaal. 



 Niet met harde spullen gooien. 

 Samen alle spullen weer opruimen en op de plaats waar ze gepakt zijn. 

 Niet op spullen klimmen die achter in het materialenhok staan. 

 Nergens aan komen of aan kasten of toestellen gaan hangen. 
 
 
 
 
 
 
 
Regels bij het eten: 
 

 Handen wassen voor en na het eten. 

 Rustig aan tafel zitten. 

 Eerst een boterham met vlees of kaas en dan pas boterhammen met zoet 
beleg. 

 Er mogen maximaal 4 boterhammen worden gegeten. 

 De boterhammen worden door de kinderen zelf gesmeerd. Kinderen van 
groep 1 en 2 mogen niet zelf smeren, ze kunnen tegen de leiding zeggen wat 
ze op het brood willen. 

 Het mes goed schoon maken als je ander beleg gaat pakken. 

 Niet met het mes in de mond. 

 Er wordt niet gek gedaan aan tafel en niet met eten gegooid. 

 Niet smekken en met de mond dicht eten. 

 Als een kind klaar is moet het zelf zijn bordje opruimen en mag dan gaan 
spelen, er wordt gewacht tot de meesten aan tafel klaar zijn, op langzame 
eters wordt niet gewacht. 

 De mond wordt na het eten afgeveegd. 

 Kinderen mogen alleen zelf drinken meenemen als ze een allergie hebben 
voor bepaalde producten. 

 Het drinken mogen kinderen zelf kiezen, melk, chocolademelk en thee 
verkrijgbaar. Drinken wordt door de leiding ingeschud. 

 De groepsleiding veegt na het eten de tafels af en ruimt op en wast af, 
eventueel met behulp van enkele kinderen. 

 Niet over de tafel gaan hangen om iets te pakken, vraag even of iemand het 
aan wil geven. 

 Opletten met thee, midden op de tafel zetten en voorzichtig drinken. 
 
 
Algemene regels: 
 
 

 Bij niezen of vieze neus, met een zakdoek de neus poetsen. Als je geen 
zakdoek hebt dan een stuk keukenrol vragen. 

 Als je een wondje hebt, niet met de handen aanzitten maar een pleister aan 
de leiding vragen. 

 Handen voor de mond met hoesten en niezen , daarna handen wassen. 

 De leefruimte elke dag luchten door ramen en deuren open te zetten. 



 Vuile was in de wasmand leggen zodat kinderen er niet aan kunnen komen. 

 Elke dag de vloer vegen of stofzuigen. 

 Kinderen niet te lang op de computer laten, maximaal 20 minuten per keer. 

 Niet aan kabels trekken en geen stekkers zelf in het stopcontact steken, altijd 
iemand van de leiding erbij vragen. 

 Als je ergens niet bij kunt niet gaan reiken maar aan iemand van de leiding 
vragen om te helpen. 

 Er wordt niet gepest.    


