Regels zijn hulpmiddelen en geen onveranderlijke wetten. We gebruiken ze om
kinderen en hun ouders te laten weten waar ze aan toe zijn. Teveel regels maken het
voor de kinderen niet leefbaar en voor de leiding niet werkbaar. Soms moet er - in
overleg - van de regels afgeweken worden. Wij hechten belang aan een goede
verstandhouding tussen kind, ouders/verzorgers en leiding.
Ouders die gebruik willen maken van de BSO krijgen een informatieboekje waar de
belangrijkste informatie in staat.
Huisregels BSO De Buitenkans:
 Met vragen over het pedagogisch en het financieel beleid, en alle overige
vragen over de geldende regelgeving met betrekking tot de kinderopvang kunt
u terecht bij Bianca Kempff - Metze (manager) telefoonnummer:
06-47345976, e-mailadres: bianca@rudolfsteinereducare.nl
 Voor aanmeldingen, intakegesprekken, wijzigingen en uitschrijvingen kunt u
iedere maandagmiddag telefonisch een afspraak maken tussen 13:30 en 17:00
uur: 077-3543587, of per mail: bianca@rudolfsteinereducare.nl
 Afmelden of ziekmelding; telefonisch voor 12.00 uur via de
telefoonbeantwoorder van BSO “De Buitenkans”:077-3545250 of schriftelijk
op het formulier voor ouders, dat op de tafel bij de deur van de BSO ligt (dit is
ook de tweede groepsruimte van KC Christoffeltje).
 De kinderen hoeven geen extra lunchpakketje of fruit mee te nemen naar de
opvang. Voor (voornamelijk) biologisch eten en drinken wordt gezorgd.
 Wij bakken vaak zelf brood samen met de kinderen.
 Iedere dag is er van 13:15 -14:45 uur en van 14:45 -17:45 plaats voor
maximaal 20 kinderen.
 Op woensdagmiddag -, en vrijdagmiddag van 13:15 tot 14:45 uur gaan we
samen met een groepje kinderen naar het gebouwtje van “KC Christoffeltje”,
waar ons kinderdagverblijf huist. Hier gaan we dan samen eten en spelen met
de hele kleintjes net als in een groot gezin. Op iedere middag is in KC
Christoffeltje plaats voor maximaal 12 kinderen. Op vrijdagmiddag gaan we na
14:45 uur weer spelen bij de BSO. Ouders waarvan de kinderen op woensdag
en vrijdagmiddag bij de BSO komen spelen en ook nog op een andere dag (dus
waarvan de kinderen dan in twee stamgroepen zitten) vragen we om een
toestemmingsformulier te ondertekenen.
 De leerkrachten van de kleuterklassen tot en met de derde klassen zorgen er
door middel van een lijstje voor, dat alle kinderen die bij ons komen spelen ook
daadwerkelijk bij ons terecht komen. Wij kijken altijd met behulp van een
aanwezigheidslijst of iedereen ook aanwezig is. Wij bellen de ouders/verzorgers
indien wij geen afmelding hebben gekregen en het desbetreffende kind niet
aanwezig is.
 Flexibele opvang is alleen mogelijk als de 'leidster – kind - ratio' dit toelaat (dat
wil zeggen als er dan niet teveel kindjes in verhouding met het toegestane
aantal leidsters zijn) en na onderling overleg.
 Dit kan worden aangevraagd via ‘ouderverzoeken’ in KDVnet (ons software
systeem ten behoeve van de kinderopvang administratie) of wordt (indien
noodzakelijk volgens de wet kinderopvang) schriftelijk vastgelegd en
ondertekend door de ouders/verzorgers.
 In overleg en volgens duidelijke afspraken, is het ook altijd mogelijk dat
kinderen gaan spelen bij vriendjes en of vriendinnetjes.
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 Er is een vast dagritme, zodat de herkenningsmomenten voor de kinderen
duidelijk zijn. Het dagritme is voor beide groepen hetzelfde.
 Er wordt alleen aan tafel gegeten.
 We laten de kinderen zelf smeren (chocopasta, pindakaas, kaas, jam, appel en of peren stroop, alles biologisch) Hierbij wordt er rekening gehouden met
allergieën e.d.
 Er wordt alleen onder voldoende toezicht buiten gespeeld.
 Wandelingen en uitstapjes zijn altijd met tenminste 2 medewerkers.
 Ouders halen de kinderen bij de in de groepsruimte op zodat de overdracht van
de verantwoording duidelijk is.
 Kinderen worden in principe alleen meegegeven aan derden, indien de
ouders/verzorgers daarvan bericht hebben gegeven.
 Er is een ouderklapper ter inzage voor de ouders, met het pedagogisch
beleidsplan, de risico-inventarisaties veiligheid- en gezondheid, het
inspectierapport en de (laatste) notulen van de oudercommissie.
We proberen kinderen te leren dat;
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zij soms op hun beurt moeten wachten;
je soms dingen moet delen;
Je naast elkaar kunt spelen en elkaar moet kunnen verdragen;
Het niet 'leuk' is een ander te plagen of pijn te doen;
gillen en schreeuwen niet prettig is;
gooien met voorwerpen echt niet kan.
je niet overal toegang toe hebt;
je niet rent of stoeit in de gangen:
je bij elkaar blijft tijdens het wandelen;
je niet uit eigen beweging mag oversteken;
wat je zelf kunt doen ook zelf doet;
opruimen er ook bij hoort;
je eerbied kunt hebben voor mensen, dieren, planten en dingen in je omgeving

