Protocol Huisregels
Doel:
Afspraken en regels zijn er om duidelijkheid en structuur te geven in hoe wij met elkaar en
onze omgeving omgaan en om Kinderopvang Omy voor een ieder zo veilig mogelijk te
houden.
Waarom?
Het biedt een duidelijke structuur en het bied veiligheid aan de kinderen, ouders en
medewerkers. Door de continuïteit krijgen kinderen vertrouwen in de opvang en meer
zelfvertrouwen. Zo weten ze goed wat wel en niet mag bij de verschillende pedagogisch
medewerksters omdat zij dezelfde regels hanteren en op één lijn zitten. De huisregels voor
kinderen, ouders en medewerkers zorgen voor veiligheid in de kinderopvang.
Uitgangspunt:
Risico monitor
Wie is uitvoerend verantwoordelijk?
Pedagogisch medewerkers en de eindverantwoordelijke van Kinderopvang Omy
Werkwijze
Zie werkinstructie huisregels

Werkinstructie Huisregels
Deze werkinstructie wordt uitgevoerd door Pedagogisch medewerkers en
eindverantwoordelijke van Kinderopvang Omy op het moment dat de hieronder beschreven
situatie zich voordoet:
Huisregels pedagogisch medewerksters


Wij houden toezicht op de kinderen wanneer wij het pand betreden.



Kinderen mogen niet alleen in de gang/hal spelen.



Oneffenheden op de muur en vloer worden gemeld bij de receptie van

de Leyhoeve


Rustig de deuren openen en sluiten.



Lampen die aan vervanging toe zijn worden gemeld bij de receptie van

de Leyhoeve.


Tassen buiten bereik van de kinderen opbergen.



Ouders aanspreken wanneer zij tassen op de grond neerzetten.



Maandelijkse controle op meubilair (splinters).



Speelgoed dat stuk is of splinters heeft weggooien en melden bij de

leidinggevende.


Toezicht houden op de kinderen dat zij geen toegang heeft tot tassen

van de ouders.


Hete dranken op de groep buiten bereik van de kinderen neerzetten

en thee altijd mengen met wat koud water.


Tijdens knutsel activiteiten de kinderen begeleiden en toezicht

houden.


Wekelijkse controle van levensmiddelen op houdbaarheid.



De speeltoestellen controleren op gebreken tijdens het buiten spelen.



Toezicht houden op de kinderen tijdens de activiteiten in de

buitenruimte en begeleid kinderen tijdens het gebruik op speeltoestellen.



Buiten speelmaterialen maandelijks controleren.
Speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt opruimen of rouleren

met ander speelgoed.


Buitenruimte controleren op zwerfvuil voordat de kinderen naar

buiten gaan.


Verschillende leeftijdsgroepen op een ander tijdstip buiten laten

spelen.


Toezicht houden op de kinderen dat zij niet over de omheining

klimmen.


Kasten en deuren van bergruimte dicht doen.



Schoonmaak en giftige middelen opbergen in een gesloten kast buiten

bereik van de kinderen.


Wanneer er afval op de vloer ligt, dan ruimen we dit direct op.



Wanneer de vloer nat is drogen wij de vloer.



Elektrische apparaten zo ver en hoog mogelijk plaatsen dat de

kinderen er niet bij kunnen.


Messen achter in de la opbergen zodat de kinderen er niet bij kunnen.


Tijdens een uitje buiten de opvang, kinderen de regels vertellen
(verkeersregels), afspraken maken en toezicht houden.



Goede voorbereiding voor een uitje buiten de opvang. Wat moet je

meenemen.


Ruim los speelmateriaal in de buurt van speeltoestellen direct op.




Ruim medicatie op een plaats waar kinderen niet bij kunnen komen.
Afspraak met de kinderen dat zij niet bij ramen/ruiten mogen spelen.

2.Huisregels kinderen


In het gebouw gaan we lopen en buiten mogen wij rennen.



Rustig de deuren openen en sluiten.



Wij gooien niet met speelgoed.



Wij klimmen niet op de kasten en meubilair.



Als we klaar zijn met speelgoed ruimen we het speelgoed op de plek

waar het hoort.


Jassen hangen we netjes aan de kapstok en de schoenen ruimen we

netjes op onder de kapstok.


Wij praten rustig op de groep.



Pesten vinden wij niet leuk, we zijn aardig voor elkaar.



Wij gaan niet van de groepspeelplaats af zonder toestemming.



Speelgoed wat op de groep hoort, nemen we niet mee naar buiten en

speelgoed wat buiten hoort nemen we niet mee naar binnen.


Op het toilet nemen wij geen speelgoed mee.



Drinken doen wij uit de eigen beker en eten met eigen bestek.



Maak de volgende afspraak met kinderen: ga voorzichtig om met

kranen.

3.

Huisregels Ouders


Tassen buiten bereik van de kinderen opbergen.



Het is niet toegestaan om eigen drinken of etenswaren op de groep

mee te nemen. ( behalve babyvoeding)


Bij het betreden van het pand graag slofjes aantrekken of schoenen uit

trekken.


Ouders verzoeken wij binnen in de groep te komen om een goede

overdracht te geven.

