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Algemeen 
De regels en afspraken gelden voor alle betrokken partijen: pedagogisch werkers, 
invalkrachten, stagiair(e)s, ouders/verzorgers en kinderen. 
Ouders zijn op de hoogte van de specifieke gezondheids- en veiligheidsrisico’s die inherent 
zijn aan locatie De Molen. (Omgang met kleine boerderijdieren) De molen is buiten gebruik 
als kinderen van Ons Kindercentrum aanwezig zijn. 

 
Pedagogisch werkers, stagiair(e)s en invalkrachten, 
Hebben een: 
- Respectvolle houding naar kinderen en ouders 
- Open houding voor het ontvangen van 

feedback bieden een: 
- Veilige thuishaven en een luisterend oor, 
- Breed activiteitenaanbod in de geest van het beleid, 
- Gezonde en gevarieerde 

maaltijd houden zich aan dat: 
- Kinderen op de afgesproken tijd uit school worden opgehaald 
- Bij aankomst kinderen aangemeld worden op Ipad 
- Bij weggaan kinderen direct afgemeld worden op de Ipad 
- Een keer per jaar de ouder/verzorger een kind verslag 

ontvangt (een oudergesprek is te allen tijde aan te vragen) 
 
 
Ouders 
- In de vakanties is Ons Kindercentrum vanaf 8:00 uur geopend 
- De naschoolse opvang sluit om 18.30 uur haar deuren 
- Wenst u gebruik te maken van vakantie-opvang dan kunt u dit doorgeven via de inlog 

op onze website, per mail of telefonisch 
- Een ruil dag kunt u aanvragen via e-mail naar groep@onskindercentrum.nl of 

telefonisch: 06-18994667 
- Extra dagen of dagdelen kunt u via de inlog aanvragen, telefonisch of per mail 
- Als uw kind door iemand anders opgehaald wordt, geeft u dit tijdig door via e-mailbericht, 

uw persoonlijke inlog of telefonisch 
- Ons Kindercentrum heeft de voorkeur aan gezonde traktaties, zonder suiker en chemische 

toevoegingen 
- Wordt uw kind ziek, dan neemt de groepsleiding contact met u op, indien 

noodzakelijk verwachten wij dat u uw kind binnen een uur ophaalt 
- Ouders dragen zorg voor passende kleding bij elk weertype
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Kinderen 
- Respect voor elkaar, de omgeving, materialen en speelmateriaal 
- Bij binnenkomst jas en tas e.d. aan de haakjes ophangen 
- Wij leren de kinderen binnen spelen, buiten rennen 
- Speelmateriaal na gebruik gezamenlijk opruimen 
- Aanmelden bij binnenkomst en afmelden bij het naar huis gaan 
- Alleen met toestemming van groepsleiding mag iets uit de voorraadkast gepakt worden 
- Zitten als je werkt met een zakmes 
- Bij regen stimuleren wij een overall aan 
- Na bezoek van de stal de laarzen schoonspoelen. 
- Na bezoek dieren handen wassen met zeep en drogen met kleuren(dag) handdoek 
- Na bezoek toilet handen wassen en afdrogen met papierendoekjes of kleuren handdoek 
- We leren de kinderen respect hebben voor alles wat leeft, groeit en bloeit 

 Opruimen buitenruimte 
- Lucifers en snijmessen bergen we buiten bereik kinderen op 
- Vuurplek netjes achter laten 
- Alle speelgoed op de juiste plek 
- Veranda vegen 
- Was deponeren in wasbak 
- Tuingereedschap in buitenkast 
- Bakfietsen en fietsen in de stalplek 
- Ronde door de tuin 
 

 Lunchen en andere eetmomenten 
- Voor het eten handen wassen 
- Kinderen krijgen thee met toevoeging van water 
- Gezamenlijk tafeldekken en afruimen 
- We wachten met eten tot iedereen zijn 1e 

boterham, met beleg naar keuze, heeft gesmeerd 
- Tijdens de maaltijd praten we rustig 
- We blijven aan tafel tot iedereen klaar is 
- Geen speelgoed aan tafel 
- In de zomertijd drinken we geen dik sap (i.v.m. mieren en wespen) We maken 

thee en kruidensappen 
 
Gezondheid en Hygiëne 
-Handen wassen met zeep en drogen met wegwerphanddoekjes of kleuren handdoek van de 

dag na: bezoek toilet, aanraken dieren, wassen rubberlaarzen, niezen 
- De temperatuur van de koelkast wordt dagelijks gecontroleerd. 
- Zelfbereid voedsel wordt gecodeerd. 
- Elke dag wordt naar de houdbaarheid en versheid van de producten gekeken. 
- De was wordt op 60 graden gewassen 
- Laarzen afspuiten op wasplaats 
- We eten niet tussen de dieren 
- Geen voedsel eten wat op de grond is gevallen 
- Er komen geen dieren in keuken
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 - Bij een beet van een dier wordt de wond schoongespoeld en gaan we naar de huisarts 
- Zieke dieren worden gescheiden gehouden 
- We gebruiken geen voedsel wat de houdbaarheidsdatum heeft overschreden 
- Rauw te consumeren en te bereiden voedsel wordt eerst gewassen 
- Elke zomervakantie doen we een grote schoonmaak 
- Wij adviseren ouders hun kinderen op tekenbeten te controleren 
- Tijdens hete dagen zorgen wij ervoor dat de kinderen niet de hele dag in de volle zon zijn en 

zijn we alert op voldoende vocht 
- We smeren de kinderen in met zonnebrand met hoge beschermingsfactor 
- We geven uitsluiten medicijnen (of paracetamol) aan de kinderen als de ouders samen met 

een PW het formulier ‘toedienen medicijnen’ heeft ondertekend 
- We maken schoon volgens het rooster voor elke dag, week, maand 
- We hebben extra kleding in huis 

 
t.b.v. veiligheid 
De pedagogisch werkers leren de kinderen omgaan met het kooktoestel, waterkoker, vuur, 

snijmessen. Kinderen mogen (leren)werken met messen en vuur onder begeleiding. De tuin 
is omheind door een heg-hek. Rond de molen staat een hek. 

- Koken geschied onder begeleiding 
- Kookplaat na gebruik veilig wegzetten 
- De kinderen krijgen thee met toevoeging van koud water 
- Lucifers en snijmessen bergen we buiten direct bereik van de kinderen op 
- Tassen in de vakken en jassen op de kapstok 
- De vuurplek is in de open lucht 
- Alle medewerkers hebben een EHBO-certificaat 
- Tassen van medewerkers worden opgeborgen in de kast 
- Kinderen mogen uitsluiten met goedkeuring in de stal en de molen 
- Privéterrein is afgezet en niet toegankelijk voor BSO-kinderen 
- Voor de kinderen met kleurcode ROOD is er altijd een groepsleiding buiten 
- Als het donker is spelen we altijd met begeleiding buiten 
- NB Kinderen mogen uitsluitend onder goedkeuring (van ouders en begeleiding) of 

begeleiding van medewerker van De Molen –Ons Kindercentrum van het terrein af 
 
  Buiten spelen en op pad gaan 
- We hanteren verschillende gradaties van al dan niet zelfstandig buiten spelen, dit geven 

we aan middels kleurcodes: rood geel groen ouders geven toestemming voor de code 
- Gaan we een dagje uit, dan geschiedt dit onder voldoende begeleiding 
- Vanaf 7 jaar fietsen kinderen zelfstandig (onder begeleiding) 
- Uw kind(eren) en het personeel zijn verzekerd (WA en ongevallenverzekering) 

 
Zwemmen 
- Kinderen zonder diploma mogen tot aan de knie het water in 
- Kinderen met een diploma: leiding kijkt tot hoever je mag zwemmen. 
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Omgaan met vuur 
- Kinderen koken onder begeleiding 
- Niet rennen rond vuurplekken 
- Er is altijd toezicht bij het vuur 
- Een vuur wordt op de hiervoor bestemde vuurplek gemaakt 
- Lucifers worden buiten bereik van kinderen opgeborgen 
- Kinderen houden minimaal 50 cm afstand van het vuur, bij minder afstand geeft 

groepsleiding toestemming 
- Kinderen trekken licht ontvlambare kleding uit 
- Uitsluitend ongelakt hout op het vuur 

 
Van school fietsen naar OKC 
- Verzamelen voor school 
- Gezamenlijk oversteken 
- Er wacht altijd een PW midden op de weg 
- We vertrekken gezamenlijk 
- Er wordt twee aan twee gefietst 
- We stoppen op elke hoek 
- We fietsen niet op de stoep 
- Kinderen bewust laten worden van de verkeersregels 
- Bij OKC de fietsen op het grind parkeren 

 
Fietsen, op pad gaan 
- Verzamelen voor de deur 
- Kinderen tellen 
- Eén PW fietst voor en één PW fietst achter, in geval van één PW: zij/hij fietst achter 

de kinderen 
- We stoppen op elke hoek 
- De kinderen bewust maken van de verkeersregels 
- We fietsen niet op de stoep 

 
BEREIKBAARHEID De Molen - ONS KINDERCENTRUM 
Kantoor:                                                   Groep: 

 Tel: 06-18994667                                      Tel: 06-26152691  
Email: groep@onskindercentrum.nl 
 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag is het kantoor geopend van 9:00-
12.30 uur NB Het antwoordapparaat wordt dagelijks beluisterd, spreekt u gerust een 
boodschap in. Whatsapp 06-18994667 wordt dagelijks gelezen tussen 09:00 – 14:00 uur. 

De groep is op maandag, dinsdag en donderdag van 14:00 tot 18:30 bereikbaar en op 
woensdag en vrijdag van 12:00 tot 18:30 uur. 

  
Directie: 
Directie, Daisy en Patty van Ingen: directie@onskindercentrum.nl 


