
Huisregels Kleine-Ikke KDV en BSO 
 
 
Algemeen 

- Het is verboden te roken in en om het gebouw.  
 
Openen en sluiten 

- Kleine Ikke is geopend van 6.45 uur tot 18.30 uur. Er opent minimaal 1 pedagogisch medewerker om 
6.45 uur het liefst 2. 

- De pedagogisch medewerkers zijn 8,5 uur, 9 uur, 9,5 uur, 10 uur of 10,5 uur aanwezig met een half uur 
pauze. 

 
Parkeerterrein 

- Auto’s worden geparkeerd op de parkeerplaats achter het kinderdagverblijf.  
- Auto’s mogen op het terrein alleen stapvoets rijden. 
- De pedagogisch medewerkers parkeren aan de kant van het hek zodat de ouders aan de kant van de 

ingang kunnen parkeren. 
- Fietsen kunnen worden geparkeerd in de daarvoor bestemde fietsenrekken. 

 
Entree 

- In de entree mag niet gespeeld worden door de kinderen en in de hal mag niet gerend worden i.v.m. 
uitglijden. 

- Tassen van pedagogisch medewerkers mogen niet in de hal blijven staan. De tassen worden hoog 
opgeborgen in een afgesloten kast.  

- In de jassen van pedagogisch medewerkers die in de entree hangen mogen geen voor kinderen 
gevaarlijk spullen in de zakken zitten.  

- De deur van de entree is dicht. Middels een belsysteem kunnen ouders aanbellen bij de betreffende 
groep. Na verificatie zal een pedagogisch medewerker de deur open doen. 

- Maxi-cosi’s van de verticale groepen dienen in het hokje rechts van de ingang geplaatst te worden.  
 
Halen en brengen 

- De kinderen kunnen s ’morgens gebracht worden tussen 6.45 uur en 9:30 uur. Tussen de middag 
kunnen de kinderen gebracht en gehaald worden tussen 13.00 uur en 13.30 uur. Aan het einde van de 
dag kunnen de kinderen gehaald worden vanaf 16.00 uur. Op het moment dat de ouder op de groep 
is, is deze verantwoordelijk voor het kind.  

- De BSO is dagelijks geopend vanaf 15.00 uur tot 18.30 uur. We bieden verlengde opvang aan vanaf 
12.00 uur. In de schoolvakanties bieden wij opvang aan vanaf 8.00 uur tot 18.30 uur. De kinderen 
mogen vanaf 16.00 uur opgehaald worden bij de BSO. 

- Ouders melden het brengen en halen van de kinderen af door tijdstip en een paraaf te zetten op de 
groepslijst.  

- Wanneer een ouder buiten de haal-en brengtijd komt, vragen we de ouders dit door te geven op de 
groep of aan kantoor.  

- Bij het ophalen door derden vragen wij de ouders dit vooraf te melden bij de pedagogisch 
medewerkers of op kantoor. Mocht het kind vaker worden opgehaald door derden dan hebben wij 
daar speciale toestemmingsformulieren voor, hierbij vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs 
van de persoon in kwestie.  

- Op het moment dat een kind door derden wordt opgehaald en dit is niet vooraf gemeld dan gaat het 
kind niet mee. We zullen contact opnemen met de ouder alvorens deze persoon het kind mee naar 
huis mag nemen.  

- Wanneer een kind niet komt of ziek is, dienen de ouders dit z.s.m. door te geven, telefonisch of per e-
mail. 

- Wanneer een kind eerder dan gepland wordt opgehaald dient dit ook tevoren worden doorgegeven. 
- Overdracht vindt mondeling plaats en via het schriftje, waarin zowel ouders als de pedagogisch 

medewerkers kunnen schrijven. De pedagogisch medewerkers schrijven tot de leeftijd van 1 jaar elke 
dag in het boekje, daarna één keer per week of vaker bij bijzonderheden.  

 



Kleding 
- Jassen van de kinderen hangen aan de kapstok bij de groep of zit in de eigen bakken van de kinderen. 

De schoenen van de kinderen staan onder de kapstok of zitten in de bak. Bij de BSO zitten de jassen en 
de schoenen van de kinderen in hun eigen bak. 

- Reservekleren en andere persoonlijke eigendommen worden opgeborgen in de bak van het kind. Elk 
kind heeft een eigen exemplaar. 

- Jassen, kleding, schoenen en overige artikelen moeten worden voorzien van de naam van het kind, 
zodat ze gemakkelijk terug te vinden zijn. 

- De kinderen dragen op de groep sloffen of sokken, beide met anti-slip zolen tegen het uitglijden. 
- Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de spenen van hun kinderen en controle op de staat ervan. 

 
Veiligheid 

- Er is een ontruimingsplan waarvan alle medewerkers op de hoogte zijn. Een ontruiming wordt 
minimaal één keer per jaar geoefend. 

- Er zijn dagelijks voldoende pedagogisch medewerkers met een diploma BHV en/of EHBO voor 
kinderen aanwezig. 

- Tassen van medewerkers mogen niet open en bloot op de groep staan, maar in een afgesloten kast. 
- De wipstoelen mogen niet op een verhoging geplaatst worden wanneer er een kindje inzit.  
- Op de groep mogen geen mobiele telefoons gebruikt worden, tenzij dit van te voren is aangevraagd bij 

de coördinator. 
- Kinderen komen niet in het volwassenen sanitair, kantoor, voorraadruimte, wasruimte, stookruimte, 

schoonmaakruimte en personeelskeuken. 
- Gevaarlijke artikelen worden buiten bereik van kinderen gehouden. Hieronder vallen: tassen en jassen 

van volwassenen, hete bekers koffie of thee, schoonmaakmiddelen, elektronische keukenapparatuur. 
- Baby’s die kunnen staan worden in een tuigje vast gezet in een kinderstoel 
- Er blijven geen kleine voorwerpen liggen op de grond. 
Voor de kinderen:  
- We mogen alleen onder begeleiding zelf op hoge stoelen of in kinderstoelen klimmen. 
- Er mag niet gerend worden binnen Kleine-Ikke, behalve bij een activiteit. 
- Puzzels maken we aan tafel. 
- We gooien en botsen niet met speelgoed. 
- Er mag niet met zand worden gegooid, zand hoort in de zandbak. 
- Binnen wordt niet gevoetbald. 
- Op een stoel mag je zitten. Niet erop staan, ook niet op een tafel, box of een kast.  

 
Verschoonruimte 

- Er is een mogelijkheid om op de groep te verschonen zodat de pedagogisch medewerker ook de 
andere kinderen in de gaten kan houden.  

- We kiezen ervoor om de kinderen met poepluiers te verschonen in de centrale verschoonruimte. 
- Op elke groep staat een verstelbare verschoontafel met een trap, zodat grotere kinderen -onder 

begeleiding- zelf erop kunnen klimmen.  
- Een kind ligt nooit alleen op de verschoontafel.  
- De grote kinderen die naar het toilet gaan, gaan altijd onder begeleiding van een pedagogisch 

medewerker.  
- De toiletten zijn op kind-hoogte en klein. Er is een opstapje aanwezig.  
- Kinderen mogen geen speelgoed meenemen naar de verschoonruimte. 
- Bij de verschoontafels zijn alle benodigdheden voor verschoning aanwezig buiten bereik van de 

kinderen. 
 
Keuken 

- We zorgen ervoor dat de keuken altijd schoon en opgeruimd is.  
- Voedingsmiddelen worden bewaard in de koelkast of keukenkastjes.  
- Serviesgoed staat in de keukenkastjes.  
- De kastjes zijn voorzien van een kind veilige sluiting.  
- Kinderen mogen niet zelf de keukenkastjes of koelkast open doen. 
- Kinderen mogen nooit alleen in de keuken zijn. 

 



Hygiëne 
- Na het buitenspelen, toiletbezoek en voordat we aan tafel gaan worden de handen gewassen. 
- Neuzen worden gesnoten met wegwerpzakdoeken. 
- In de toiletten en verschoningsruimte wordt niet gespeeld, daar hoort dus ook geen speelgoed. 
- Besmettelijke ziekten als waterpokken, krentenbaard of bijv. hoofdluis, worden tijdig en duidelijk 

gemeld aan de ouders. 
- Voor kinderen met koorts geldt dat vanaf 38 graden de ouders worden gebeld om te overleggen over 

vervolgstappen.  
- Wanneer kinderen ziek zijn en niet meer kunnen meedraaien met dagritme, worden de ouders gebeld 

met het verzoek het kind op te halen.  
 

Eten en drinken 
- Kleine Ikke zorgt voor de nodige broodmaaltijden, fruit, drinken en verzorgingsproducten zoals luiers.  
- Voor afwijkende verzorgingsproducten, zoals flesvoeding, dienen ouders zelf te zorgen. 
- Poeder voor flesvoeding wordt in de juiste hoeveelheid aangeleverd.  
- Borstvoeding dient gekoeld meegenomen te worden door de ouders. Specifieke regels omtrent 

borstvoeding zijn terug te vinden in het protocol ‘Gezondheid’ welk aanwezig is op elke groep. 
- Allergieën of diëten worden door de ouders zelf tijdig doorgegeven aan de pedagogisch medewerkers. 
- Tijdens het eten en drinken zitten de kinderen aan tafel. 
- Bestek is om mee te eten, niet om mee te spelen.  
- Bij de lunch is de eerste boterham met hartig en is er een maximum van 3 boterhammen. In principe 

drinken kinderen hier melk bij, tenzij er in overleg met de ouders een uitzondering is, bijv. vanwege 
allergie.  

- In principe kunnen kinderen tot de leeftijd van 1,5 jaar avondeten, meegegeven door de ouders, op 
het kinderdagverblijf. Wanneer kinderen tot 18:30 uur staan ingepland krijgen ze eten rond 18:00 uur. 

  
Slapen 

- Kinderen slapen in veilige, goed af te sluiten bedjes. Grote kinderen slapen beneden en kleine 
kinderen slapen boven.  

- Kinderen die onderin de stapelbedden slapen klimmen zelf in en uit bed.  
- De stapelbedden zijn aan de bovenkant afgesloten zodat er nooit uit bed kan worden geklommen.  
- Kinderen slapen zonder kussen in het bed. Ze slapen in een slaapzak van thuis, eventueel toegedekt 

met een deken. Als een kindje geen slaapzak heeft, slaapt het altijd onder een deken.  
- Baby’s worden in een bedje dat laag is opgemaakt, met de voetjes tegen het voeteneind, te slapen 

gelegd.  
- Er worden nooit kinderen aan de armen uit bed gehesen. Een kind wordt onder de oksels uit bed 

getild.  
- Elk uur wordt er gekeken in de slaapkamer, als er kinderen te slapen liggen. 
- Er mag geen speelgoed meegenomen worden naar de slaapruimte.  
- Haarspeldjes en elastiekjes worden verwijderd voor het slapen gaan.  
- Overige afspraken omtrent veilig slapen zijn te vinden in het protocol ‘Veilig slapen en wiegendood’ en 

het protocol ‘Gezondheid’, aanwezig op elke groep. 
 
Mobiliteit in en om het gebouw 

- Kinderen verlaten de groep nooit zonder begeleiding van de pedagogisch medewerker. Kinderen van 
de BSO verlaten de groep nooit zonder toestemming van de pedagogisch medewerker. 

- Kinderen zijn overal en altijd in het pand onder begeleiding van één van de pedagogisch medewerkers.  
- De speelplaats is omheind. De parkeerplaats niet.  
- Kinderen mogen onder begeleiding van voldoende pedagogisch medewerkers buiten het terrein van 

Kleine Ikke spelen en/of wandelen.  
- Mocht er een uitstapje buiten de deur plaats vinden waarbij vervoer nodig is dan moet er vooraf 

toestemming worden gegeven door de ouders. Er dienen voldoende autostoelen/zitverhogers 
aanwezig te zijn. 

 
Speelgoed en knutselmateriaal 

- Speelgoed heeft een vaste plek in de ruimte.  
- Kinderen kennen het aanbod en weten waar ze het kunnen vinden. 



- Kinderen helpen zelf mee met opruimen.  
- Als er niet wordt gespeeld, bijvoorbeeld bij een tafelmoment, is er ook geen speelgoed op de grond 

waar men over zou kunnen struikelen. Dit wordt eerst opgeruimd. 
- Speelgoed dat kapot of beschadigd is wordt direct weggegooid of apart gezet om het te laten 

repareren.  
- Speelgoed dat kleine onderdelen bevat, is niet vrij toegankelijk voor de kinderen en is opgeborgen in 

een afgesloten kast.  
- Kinderen mogen alleen aan tafel spelen met speelgoed met kleine onderdelen.  
- We zorgen ervoor dat er geen kleine onderdelen op de grond komen te liggen.  
- Het knutselmateriaal ligt in de knutselkasten.  
- Stiften, scharen en speelgoed met kleine materialen worden aan tafel gebruikt onder toezicht. Kleine 

materialen worden alleen gebruikt als de kleine kinderen naar bed zijn. 
 
Buitenruimte 

- We gaan elke dag naar buiten, tenzij het weer het echt niet toelaat. 
- Kinderen gaan alleen naar buiten onder toezicht.  
- De speelplaats wordt voordat er naar buiten wordt gegaan gecontroleerd op zwerfafval en er wordt 

gekeken of het hek op slot zit.  
- Binnen- en buitenspeelgoed is gescheiden.  
- Nadat we buiten zijn geweest word het buitenspeelgoed weer opgeruimd samen met de kinderen.  
- We zorgen voor genoeg schaduw bij warm en zonnig weer. De kinderen worden een half uur voordat 

we naar buiten gaan ingesmeerd met zonnebrandcrème van tenminste factor 30. Dit wordt tenminste 
elke twee uur herhaald. Baby’s jonger dan 12 maanden worden uit de zon gehouden.  

 


