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Huisregels m.b.t gezondheid  
 
• Voor het eten en het eten bereiden, na neussnuiten en toiletbezoek handen wassen, 

kinderen en MS. Spreek elkaar hier op aan.   
• MS vragen regelmatig bij kinderen na of de handen gewassen zijn.   
• Na neussnuiten tissue in de prullenbak   
• Na neussnuiten handen wassen   
• In de huiskamer proberen we de rust te bewaren, niet rennen/schreeuwen   
• Tissues eenmalig gebruiken   
• Blaasjes en wondjes direct afdekken met pleister of gaasje   
• Handdoeken theedoeken en vaatdoeken in keuken en WC dagelijks verschonen   
• Verkleedkleren/lappen/poppenkleren iedere kerst/zomervakantie wassen   
• Bij erg warm weer extra drinken aanbieden, zonnebrand smeren (vooraf handen wassen), 

kinderen in schaduw laten spelen   
• MS dient alleen medicijnen toe volgens toedieningsformulier medicijnen (ondertekend door 

ouders). Bij verkeerde toediening huisarts/ouders bellen   
• MS verschoont dagelijks handdoek, vaatdoek en theedoek   
• MS controleert of ruimtes schoon zijn. Zo niet melden bij conciërge   
• MS houd zich aan schoonmaakrooster   
• MS ventileer ruimtes en letten op temperatuur/binnenklimaat   
• MS laat kinderen droge kleding aantrekken indien mogelijk en nodig   
• MS controleert houdbaarheid voedsel dagelijks, boter in kleine bakjes, restjes weggooien   
• Opletten dat er geen giftige of allergene planten in de BSO komen   
• MS overlegd met ouders in geval van overgevoeligheid buitenmilieu (pollen e.d.)   
• MS informeert ouders over eventuele teken beien/wespen steken   
• Geen huisdieren in de BSO   
• Niet roken in de BSO en voor de deur, of in de nabijheid van bso kinderen.   
• Ongedierte melden bij MS   
• Taak MS de EHBO doos te controleren op houdbaarheid en volledigheid   
• Wanneer MS de toiletten doet extra aandacht voor de veiligheid  
• Niet spelen in de WC en niet duwen tijdens handen wassen   
 

Regels zelfstandig buitenspelen op het ‘andere plein’:  

• 1 Je meldt altijd aan MS die buiten staat dat je op het andere plein gaat spelen. Als je weer 
terug bent meld je dit bij MS.  

• 2 Je speelt op een fijne manier samen met de andere kinderen op de speelplek zodat het spel 
voor alle kinderen leuk is en bent vriendelijk tegen de kinderen, volwassenen en dieren die er 
verder nog lopen en/of spelen.   

• 3 Als iemand pijn heeft, ruzie heeft, verdriet heeft HELP je dat kind zo goed als je kunt, als 
het niet lukt haal je MS. Als je zelfhulp nodig hebt (pijn, ruzie, verdriet, bal op de weg) ga je 
ook naar MS.  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• 4 Je mag NIET op de stoepen spelen, de weg oversteken, de weg oplopen (ook niet als de bal 
op de weg ligt), een bouwterrein op, de wijk in.   

 Als het buitenspelen niet goed gaat of je overtreedt een van deze regels mag je een week 
niet zelfstandig buitenspelen. Als het 2 keer misgaat mag je 6 weken niet zelfstandig 
buitenspelen. Gaat het daarna nogmaals mis dan wordt het contract ingetrokken en mag je 
niet meer zelfstandig buitenspelen.  

 Als je je naam hieronder schrijft betekent dat dat je de regels goed gelezen hebt, dat je 
begrijpt wat de regels betekenen en dat je bereid bent je aan de regels te houden.  

  
Datum: ...........................................................................  

 Naam kind: ...........................................................................  
 Naam juf/meester: ...........................................................................  
 
 

Richtlijnen grote uitstapjes 
  
Deze richtlijnen worden naar eigen inzicht toegepast door MS met als doel op een verantwoorde 
wijze de uitstapjes vorm te geven. MS is verantwoordelijk voor:  
• Het informeren van ouders per briefje, sms of persoonlijk inlichten over de bestemming, het 

zo nodig meenemen van en OV- kaart, tijden vertrek en terugkomst.   
• Reserveren kaartjes en op plek van bestemming weten waar de nooduitgang is  
• Ov-route en OV- kaarten   
• Portemonnee   
• Betalen en vragen om de kassabon   
• Sleutels, telefoon en oranje mapje met telefoonnummers of lijstje met telefoonnummers     
• Presentielijst van de kinderen die meegaan.   
• EHBO-tasje, even controleren of alles erin zit.   
• Fototoestel   
• Afhankelijk van het soort/duur uitstapje; water, eten, fruit, bekers, brood, beleg, W.C.-papier, 

vochtige doekjes, enz. meenemen.  
 
Richtlijnen kleine uitstapjes in de buurt  
 
Kleine uitstapjes, naar de speeltuinen in de buurt, het park, de winkels of de natuurwinkel. 
Vertel de kinderen tijdens de maaltijd wat de plannen zijn.   
• MS is verantwoordelijk voor de kinderen uit zijn groep   
• Aanwezigheidslijst telefoon en telefoonnummers mee.   
• EHBO-tasje mee, controleren op inhoud.   
• Drinken e.d. mee. De kinderen lopen in een rij of anders met de bakfiets naar de plaats van 

bestemming. Aldaar houdt iedere PM’er zijn of haar kinderen in de gaten.  Tijdens een 
speurtocht met hun groepje en PM’er om de school en in het park hoeven de kinderen niet 
hand in hand te lopen.   

 
 


