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Huisregels kinderdagverblijf 

“De Bloemenkinderen” 

Artikel 1 Openingstijden 

 
Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 – 18.30 uur. 

 
De openingstijden van de NaSchoolse Opvang zijn: 
 Van maandag tot en met vrijdag van 14.15 tot 18.30 uur. 
 Gedurende de officiële schoolvakanties van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 

18.30 uur. 
De openingstijden voor de VoorSchoolse Opvang zijn van maandag tot en met vrijdag 
van 7.30 tot 8.30 uur. VoorSchoolse Opvang is alleen mogelijk in combinatie met 
NaSchoolse Opvang. Indien is gekozen voor VoorSchoolse Opvang met ontbijt wordt er 
verwacht dat de kinderen vóór 8.00 aanwezig zijn. 
 
De openingstijden van Peuterwerk zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.30 
uur en is tijdens schoolvrije weken gesloten. 
 

Artikel 2 Breng- en haaltijden 

 
 Tussen 07.30 en 09.30 uur: Brengen.  
 Tussen 12.30 en 13.30 (14.30) uur: Brengen en halen. 
 Tussen 16.30 en 18.30 uur: Halen. 
 Peuterwerk: 8.30 uur Brengen / 12.30 uur Halen. 

 
Houdt u er bij het brengen rekening mee dat het kinderdagverblijf om 7.30 uur open 
gaat. De pedagogische medewerkers zijn meestal voor die tijd al aanwezig, maar 
gebruiken deze tijd voor voorbereidingen. Tussen 18.00 uur en 18.30 uur is er maar een 
beperkte tijd voor overdracht. De pedagogische medewerkers zijn dan bezig met het 
afsluiten en opruimen van de groepen, waardoor zij minder tijd hebben om met u te 
praten.  

 
De kinderen dienen aan het eind van de (het) voor hen besproken dag(deel) door de 
eigen ouder(s) te worden opgehaald, tenzij hierover door de ouder(s) andere afspraken 
met de pedagogische medewerker zijn gemaakt. Bij kinderen van gescheiden ouder(s) 
(of die gescheiden leven), moet door beide ouders duidelijk worden aangegeven welke 
afspraken zij hebben gemaakt ten aanzien van het halen van hun kind(eren). 
Wanneer het kind door iemand anders opgehaald wordt, dienen de pedagogische 
medewerkers daarvan op de hoogte te zijn. Als de pedagogische medewerkers deze 
persoon nog nooit gezien hebben zullen zij naar een legitimatiebewijs vragen. 
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Artikel 3 Aantal dagdelen 

 
Een baby/peuter kan voor minimaal twee en maximaal tien dagdelen per week op het 
kinderdagverblijf worden geplaatst. Als dagdeel wordt daarbij aangemerkt een 
aaneengesloten periode van 7.30 tot 13.30 uur, 7.30 tot 14:30 uur respectievelijk de 
periode van 12.30 tot 18.30 uur. Indien beschikbaar kan (met handhaving van het 
minimum en het maximum aantal dagdelen) verdeeld worden over hele en/of halve 
dagen.  
 
Een kind kan voor NaSchoolse Opvang voor minimaal één en maximaal vijf middagen per 
week op het kinderdagverblijf worden geplaatst. 
Gedurende de officiële schoolvakanties kunnen de kinderen op het kinderdagverblijf 
verblijven gedurende de dagen die overeenkomen met de dagen waarop zij buiten die 

vakanties eveneens op het kinderdagverblijf zijn geplaatst.  
 
De kinderen kunnen eventueel extra komen, mits er plaats is en dit ruim van te voren is 
aangegeven. Voor deze extra dagdelen worden kosten in rekening gebracht (zie 
tarievenlijst). 
 
Een kind voor Peuterwerk kan voor 2 ochtenden per week op het kinderdagverblijf 
worden geplaatst. 
 

Artikel 4 Kleding 

 

 Luiers: 
In principe worden de kinderen, die nog een luier dragen, verschoond met luiers van het 

kinderdagverblijf. Als de ouder(s) voor hun kind de voorkeur geven aan andere luiers dan 
die welke door het kinderdagverblijf worden gebruikt, dan kunnen zij die voor eigen 
rekening met het kind meegeven. 
 

 Verschoning: 
Voor kinderen, die nog niet zindelijk zijn, wordt verwacht dat er in het persoonlijke bakje 
van het kind tenminste één volledige verschoning aanwezig is.  Indien bij een ‘ongelukje’ 
geen of onvoldoende extra kleding aanwezig is, dan krijgt het kind kleding van het 
kinderdagverblijf aan. Deze kleding moet, nadat die gewassen is, weer zo snel mogelijk 
worden ingeleverd. 
 

 Pyjama: 
Voor kinderen die op het kinderdagverblijf ook nog slapen, moeten op het dagverblijf 
tenminste één eigen pyjama en -zo nodig- een eigen slaapzak aanwezig zijn. Als deze 

niet aanwezig zijn, worden de kinderen in hun kleding in bed gelegd. 
 

 Makkelijke kleding: 
Op het kinderdagverblijf is het raadzaam dat de kinderen bij voorkeur kleding dragen die 
een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid biedt, tegen een stootje kan en vuil mag 
worden.  

Kinderen, die bezig zijn zindelijk te worden, dienen kleding te dragen die gemakkelijk en 
vlug aan en uit gedaan kunnen worden. 

Artikel 5 Snoep 

 

De kinderen mogen geen snoep meenemen naar het kinderdagverblijf. Voor de keuze 
van eventuele traktaties gelieve men vooraf contact op te nemen met de pedagogische 
medewerkers. 
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Artikel 6 Voeding 

 
 Babyvoeding: 

De babyvoeding die kinderen op het kinderdagverblijf nodig hebben, verwachten wij dat 

die door de ouder(s) zelf worden klaargemaakt en bij het brengen van het kind aan de 
pedagogisch medewerker van de groep worden afgegeven voorzien van naam. Het 
voedingsschema (en eventuele wijzigingen) moet door de ouder(s) duidelijk en 
schriftelijk worden doorgegeven aan de pedagogisch medewerker(s). 
 
Tot 1 jaar kunt u voor uw kind een potje groenten meebrengen. Als uw kind ouder is dan 
1 jaar willen wij u vragen uw kind thuis een groentehapje te geven. Wanneer dit een 

bezwaar is, (we denken hierbij aan lange reistijden en laat ophalen, waardoor uw kind 
pas laat thuis kan eten) zijn wij bereid om samen met u een oplossing te bedenken.  
 

 Peutervoeding: 
De eet- en drinkmomenten zijn; 

o 9.30 uur drinken met fruit 
o 11.30 / 12.00 uur broodmaaltijd met melk 

o 15.30 uur drinken met fruit 
o 16.30 eventueel nog een soepstengel of maiskoekje 

Bij Peuterwerk: 
o 9.30 uur drinken met fruit 

 
 NaSchoolse Opvang: 

De kinderen krijgen als ze er om 12.00 uur zijn (vakantie, vrije dagen) een broodmaaltijd 

Als ze na de middag komen krijgen ze drinken met iets te eten. Een en ander passend bij 
ons voedingsbeleid. 

 Ontbijt (niet zijnde VoorSchoolse Opvang) 

Wij verwachten dat uw kind thuis ontbeten heeft. Zodra uw kind de groep binnengaat 
willen we u vragen ervoor te zorgen dat het geen eten of drinken bij zich heeft. Dit geldt 
ook voor snoep.  
 

Artikel 7 Rookverbod 

In het kinderdagverblijf en op het speelterrein van De Bloemenkinderen geldt een 
rookverbod. 
 

Artikel 8 De doelstelling 

Kinderdagverblijf “De Bloemenkinderen” heeft als doelstelling: 
  
 Om door daartoe gekwalificeerde functionarissen, gedurende de met de 

ouder(s)/verzorger(s) overeengekomen periode, op een kwalitatief verantwoord 
niveau, in georganiseerd verband en tegen geldelijke vergoeding in een 

kindercentrum overdag onderdak, verzorging, begeleiding en opvoeding te geven 
aan kinderen afkomstig uit meerdere huishoudens in de leeftijd van drie maanden 
tot het moment waarop zij het basisonderwijs verlaten. 
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Artikel 9 De doelgroepen 

 
Kinderdagverblijf “De Bloemenkinderen” werkt met 3 baby-/dreumes-groepen, 2 
peutergroepen, 2 Peuterwerk groepen en 5 BSO-groepen.  
 

 Eén groep voor kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 2 jaar. 
 Twee groepen voor kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 2,3 jaar.  
 Twee peutergroepen voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
 Twee Peuterwerk groepen voor kinderen in de leeftijd van 2,3 tot 4 jaar. 
 Vijf groepen voor kinderen van 4 jaar tot het moment dat zij de basisschool verlaten; 

de dag na de laatste schooldag in groep 8. 
 

Wanneer de kinderen uit de baby-/dreumes-groepen de leeftijd van 2 / 2,3 jaar bereiken 
worden ze overgeplaatst naar één van de twee peutergroepen. Uiteraard kan dit alleen 
wanneer daar plaats is. 
 

Artikel 10  Extra dagdelen en ruilen dagdelen 
 

Wij bieden de mogelijkheid tot ruilen of extra opvang, mits er plek is op de groepen. 
Wij kennen een ruiltermijn van 5 weken; daarmee is de ruiling mogelijk tot 2 weken voor 
de week waarin te ruilen opvangdag valt, en tot na 2 weken na de week waarin de te 
ruilen opvangdag valt. Indien een ruiling is aangevraagd, geldt deze als ruildag. Een 
ruildag is niet opnieuw te verzetten buiten de periode van de ruiling van de 
oorspronkelijke opvangdag. 
 

U kunt ruilingen of extra dagen aanvragen via het ouderportaal van de ouderapp 
Konnect. 
Ruilingen kunnen uiterlijk voor 12uur in de middag voor ruildatum worden aangevraagd. 
Dagen uit het verleden komen te vervallen. 
Bij het aanvragen van een ruiling, dient u direct de oorspronkelijke dag af te melden. 
 
Als een kind, door welke omstandigheid dan ook, te laat wordt opgehaald, dan kan de 
directie eveneens de extra tijd in rekening brengen. 
 

Artikel 11 Sluitingsdagen 

Het kinderdagverblijf zal gesloten zijn op de volgende dagen: 
 

 Nieuwjaarsdag 
 Tweede paasdag 
 Koningsdag 
 Bevrijdingsdag (eens in de vijf jaar, is gestart per 5 mei 2010) 
 Hemelvaartsdag  
 Tweede pinksterdag 
 Kerstavond (24 december) zijn wij om 17.00 uur gesloten. 

 Eerste kerstdag (25 december) 
 Tweede kerstdag (26 december) 
 Oudejaarsdag (31 december) zijn wij om 17.00 uur gesloten.  
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Artikel 12 Zieke kinderen 

 

 Als een kind ziek wordt op het kinderdagverblijf: 
 

De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven wordt in principe genomen 
door de pedagogische medewerkers. Het belang van het zieke kind staat hierbij voorop, 
maar er moet ook rekening worden gehouden met het belang van de andere kinderen en 
de pedagogische medewerkers zelf. 
Een kind dat zich ziek voelt en niet met het normale dagprogramma mee kan doen, kan 
beter niet op het kinderdagverblijf blijven. Er zijn hier nauwelijks mogelijkheden om een 
ziek kind de noodzakelijke extra aandacht te geven.  
 
Bij twijfel of het wel of niet besmettelijk is voor anderen moet het kind zo spoedig 
mogelijk door de ouder(s) (of door de ouder(s) aangegeven persoon) worden opgehaald.  
 
Ook de belasting voor de pedagogische medewerkers kan een reden zijn om het kind te 
laten ophalen. Als een kind met diarree zich verder wel goed voelt, maar elk uur 
compleet verschoond moet worden inclusief schone kleren, geeft dit de pedagogische 

medewerkers zoveel extra werk dat het normale programma voor de andere kinderen in 
het gedrang komt. 
 
Als een kind zich duidelijk niet lekker voelt en de pedagogische medewerkers twijfelt of 
het wel op de groep kan blijven dan nemen ze zelf telefonisch contact op met de 
ouder(s). Er wordt met de ouder(s) overlegd of het kind wel dan niet moet worden 
opgehaald en daarbij wordt besproken wat de symptomen zijn en wanneer de ouder(s) 
het kind (kunnen) komen halen. 
 
De pedagogische medewerkers kan ook, als de omstandigheden daartoe aanleiding 
geven, contact opnemen met de huisarts van het kind, dan wel met de door de directie 
aangewezen huisarts of de ambulancedienst. In principe is bij ziekte van een kind de 
ouder degene die de huisarts inschakelt. Alleen als er acuut gevaar dreigt, schakelen wij 
direct een arts in. Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn: 

 
 Een kind dat het plotseling benauwd krijgt 
 Een kind dat bewusteloos raakt of niet meer reageert 
 Een kind met plotselinge hoge koorts 
 Bij ongevallen 

 
 Een kind wel of niet brengen dat thuis al ziek is 
Ten aanzien van het al dan niet toelaten van zieke kinderen op het kinderdagverblijf 
volgt het kinderdagverblijf de richtlijnen van de GGD. Dat betekent onder meer, dat een 
kind niet wordt toegelaten als: 
 

 Het 38,5°C (of meer) koorts heeft. 
 Het in ernstige mate diarree heeft.  
 Het een besmettelijke ziekte heeft. 

 
Als het kind een van deze bovengenoemde symptomen krijgt tijdens zijn/haar verblijf op 
het kinderdagverblijf dienen zij opgehaald te worden.  
 
Bij twijfel moet de huisarts worden geraadpleegd of vragen wij advies aan de GGD. 
Wanneer wij advies vragen aan een huisarts of de GGD zullen wij geen 
persoonsgegevens doorgeven, in verband met uw privacy. Wel geven wij de leeftijd van 
uw kind en de symptomen door. 
Op het kinderdagverblijf is een GGD- wijzer aanwezig met daarin adviezen bij ziektes. In 
artikel 13 kunt u een samenvatting  zien met de meest voorkomende ziektes en het 
advies van wel of niet 'weren' (niet toelaten op het dagverblijf) volgens de GGD.  



Huisregels 2022  Pagina 6 
 

 
 
 Ziekte melden: 
De afwezigheid van een kind als gevolg van ziekte dient u voor 8.00 uur te melden via de 
ouderapp.  
 
Als er bij een kind een besmettelijke ziekte wordt gemeld, dan dienen de ouder(s) de 
aard en omvang van deze ziekte zo spoedig mogelijk door te geven aan de pedagogische 
medewerkers. 
 
 
 Medicijn gebruik en toediening: 
Wanneer een kind medicijnen nodig heeft moet dat bij binnenkomst aan de pedagogische 
medewerkers gemeld worden en de medicijnen moeten worden afgegeven. De 
pedagogische medewerkers zullen aan de ouder(s) vragen een 'overeenkomst gebruik 
medicijnen' in te vullen. Hierop wordt onder andere aangegeven om welke medicijnen 
het gaat, hoe vaak de medicijnen toegediend dienen te worden, de wijze van toediening, 
waarom het kind de medicijnen krijgt en op voorschrift van wie. Het kinderdagverblijf is 
niet aansprakelijk voor de eventuele bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van 
het door haar personeel toegediende geneesmiddel/zelfzorgmiddel. De pedagogische 

medewerkers dienen alleen de door de ouder(s) meegebrachte medicijnen toe. Dit geldt 
ook voor (kinder-)paracetamol. 
 

Artikel 13 Lijst met besmettelijke ziekten 

 
Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft of heeft gehad moet u dat direct melden 

bij de pedagogische medewerkers. Omdat de pedagogische medewerkers ervoor waken 
dat andere kinderen besmet raken, kan er spraken zijn bij een bepaalde ziekte dat uw 
kind niet mag komen. Hierbij worden de richtlijnen van de GGD gehanteerd. Indien nodig 
worden deurbriefjes Infectieziekten van de GGD opgehangen bij de groep(en). 
 
Besmettelijke ziekten die gemeld moeten worden bij de pm’ers van uw kind(eren): 
 

 Diarree; bij ernstige mate mag uw kind niet komen. 
 Hoofdluis; uw kind mag komen mits het kind behandeld is.  
 Koortslip; uw kind mag komen mits de opengegane of opengekrabde blaasjes 

afgedekt zijn. 
 Krentenbaard; uw kind mag komen. 
 Mazelen; uw kind mag komen, maar we raden aan een ziek kind thuis te houden. De 

besmettingsperiode is voorbij wanneer de ziekte bij het kind tot uiting komt. 

 Middenoorontsteking en loopoor; uw kind mag komen. 
 Oogontsteking; uw kind mag komen. 
 Rode hond; uw kind mag komen, maar we raden aan een ziek kind thuis te houden. 

De besmettingsperiode is voorbij wanneer de ziekte bij het kind tot uiting komt. De 
pm’ers moeten op de hoogte worden gebracht. Zwangere vrouwen en ouder(s) van 
kinderen moeten worden geïnformeerd.  

 Roodvonk; uw kind mag komen mits het een antibioticakuur heeft. We raden aan uw 
kind thuis te houden wanneer het zich niet lekker voelt. 

 Spruw; uw kind mag komen. 
 Vijfde ziekte; uw kind mag komen. Zwangere vrouwen en ouder(s) van kinderen 

moeten worden geïnformeerd. 
 Waterpokken; uw kind mag komen, maar pm’ers moeten wel op de hoogte gebracht 

worden. Zwangere vrouwen en ouder(s) van kinderen moeten worden geïnformeerd. 
 Wormpjes; uw kind mag komen maar het dient wel behandeld te worden. 

 Zesde ziekte; uw kind mag komen, maar we raden aan een ziek kind thuis te houden. 
 Hand- voet en mondziekte; kinderen mogen komen, maar pm’ers moeten wel op de 

hoogte gebracht worden. 
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 Corona; uw kind van 4 jaar of ouder mag niet komen bij klachten passend bij corona. 
Uw kind van 0 t/m 3 jaar mag niet komen als een huisgenoot/nauw contact in de 
afgelopen 10 dagen corona heeft gehad of als uw kind hoest of benauwd is of 38,0°C 
koorts heeft. 


