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Huisregelement 
 
 
Om alles zo goed als mogelijk in goede banen te leiden, gelden er bij ons de volgende regels: 
 
Algemeen 

 Nieuwe ouders melden zich aan door middel van een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kan 
worden ingevuld via de website. Alle nieuwe ouders krijgen een intake gesprek op de locatie. 

 Wennen, 2 dagen voor de aanvang van uw contract  
 Ouders met klachten kunnen contact opnemen met de directie, zowel persoonlijk als telefonisch 

(Klachtenregistratieformulier ouder kind) 
 Bij klachten kunnen ouders ook rechtstreeks contact opnemen met St. Klachtencommissie. 

www.klachtopvang.nl, waar wij zijn aangesloten. 
 Het is niet toegestaan kinderen sieraden te laten dragen en koordjes aan de kleding te hebben, dit in 

verband met de veiligheid van de kinderen. Deze kleding wordt uitgedaan en sieraden afgedaan. 
 Pedagogische medewerkers mogen het eigen terrein niet met de kinderen verlaten. Uitzonderingen 

zijn: doktersbezoek bij ongeval binnen het dagverblijf, bij noodgevallen, dit wordt altijd aan de directie 
gemeld. Bij een gezamenlijke uitjes moet er toestemming gevraagd worden aan de directie (uitjes 
protocol). 

 Pedagogisch medewerkers mogen geen speldje dragen en/of scherpe voorwerpen aan kleding hebben 
hangen. Ook mogen zij geen piercings in het gezicht dragen. 

 Indien de bestrating voor de deur oneffenheden vertoont wordt dit door de Hoofdleidster 
doorgegeven aan de directeur en deze meld dit bij de gemeente. 

 Indien er zwerfvuil voor de deur wordt aangetroffen wordt dit door de directeur bij de gemeente 
gemeld. 

 Kinderen moeten sloffen dragen met stugge zolen. 
 Alle stopcontacten zijn beveiligd. 
 Alle deuren hebben de kruk op een hoogte waar de kinderen niet bij kunnen. 
 De deuren hebben een strip waardoor de vingers er niet tussen kunnen. 
 Het glas in de deuren is veiligheidsglas, en de ramen zijn beplakt met een veiligheidsfolie. 
 Het kinderdagverblijf wordt schoongemaakt als er geen kinderen aanwezig zijn, kleine ongelukken 

worden direct schoongemaakt en gedroogd. 
 Er zijn geen medicijnen aanwezig in het Kinderdagverblijf. 
 Er worden in principe geen medicijnen verstrekt op Villa West, tenzij er een medische noodzaak 

bestaat vanuit de gezondheid van het kind, of e sprake is van medische noodzaak dat bepaalt wordt 
door een arts. 

 Spenen worden elke dag uitgekookt. 
 Poedermelk wordt alleen op het KDV gemaakt en Villa West schaft het zelf aan. Als ouders het zelf 

meenemen ivm allergie, moet het pak onaangebroken zijn. 
 
 
Leidsters 
 Leidsters moeten elke dag het KDV , binnen en buiten, nalopen op oneffenheden, zwerfvuil en dingen 

die kapot zijn. Voor het buitenspellen, weer kijken of er geen takken of vieze of gevaarlijke dingen in 
de tuin liggen. 
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 Leidsters moeten controleren dat de deur van het hek in de tuin goed op slot is. 
 1 keer in de maand moeten alle stopcontacten, en deurstrippen nagelopen worden om er zeker van te 

zijn dat deze nog steeds veilig zijn. 
 1 keer in de maand moet het speelgoed schoongemaakt worden en er moet gekeken worden of ze 

nog in takt zijn en werken. Let sowieso altijd op of het speelgoed wel schoon of in takt is. 
 Deuren moet rustig opengedaan worden. 
 Moeten de ouders erop wijzen dat zij hun tas te aller tijde gesloten bij zich moeten houden. 

Boodschappentassen kunnen zij in de entree laten staan. 
 Leidsters moeten ouders erop wijzen dat zij het hek bij de steeg goed en altijd sluiten. 
 Leidsters moeten de ouders erop wijzen dat de Westzijde een zeer drukke weg is en dat ze erg op 

moeten letten. (protocol Westzijde) 
 Er wordt door leidsters geen hete drank in de leefruimte genuttigd, mits gekoeld door het te 

verdunnen met koud water en in een afgesloten beker. 
 Met het eten klaar maken voor de kindjes moeten leidsters het protocol eten volgen. Hierin staat 

bijvoorbeeld, welk eten is geschikt voor welke leeftijd en dat kindjes rustig moeten eten. 
 Kinderen verantwoord tillen, niet aan de armen omhoogtrekken. 
 Speelgoed moet volgens schoonmaakschema worden schoongemaakt. 
 Elke keer als de temperatuur van een kindje wordt gemeten moet het hoesje vervangen worden. 
 Als je crème aanbrengt moet dat met wegwerphandschoenen gebeuren. 

 
Halen en brengen van kinderen 

 Ouders melden hun kind(eren) aan voor 9 uur 's morgens en af als hun kind(eren) die dag niet 
kan/kunnen komen. 

 Ouders moeten het hek bij de steeg altijd goed sluiten. 
 Er kan alleen geruild worden met dagen indien er plek is.  
 Vakantie en/of ziekte dagen kunnen niet worden ingehaald.  
 U krijgt 6 cadeaudagen van ons. Deze kunt u gebruiken het hele jaar door. Ook hier geldt, indien er 

plaats is. Deze zijn een jaar geldig.   
 Indien er plek is mag uw kind ook extra komen, daar worden extra kosten voor bereken en zal per uur 

berekend worden (als de cadeaudagen op zijn). 
 Het kinderdagverblijf is gesloten op alle erkende vaste vrije feestdagen. 
 Kinderen ontbijten thuis. 
 Ouders moeten hun tassen gesloten bij zich houden, het liefst op een plek waar de kinderen niet bij 

kunnen. Leidsters dienen de ouders hier regelmatig op te wijzen. 
 Kinderen worden uiterlijk om 9.30 uur gebracht 
 Ouders gaan nooit weg zonder hun kind gedag te hebben gezegd 
 Ouders melden eventuele bijzonderheden over het kind die het gedrag van het kind kunnen 

beïnvloeden. 
 Kinderen worden uiterlijk iets voor 18.30 uur opgehaald. Let op, wij sluiten om 18.30uur. 
 Bij 3 x te laat ophalen of brengen wij € 25,= in rekening. 
 Het dagverblijf is geopend van 7.15uur tot 18.30uur. 
 Pedagogisch medewerkers wijzen de ouders op de gevaren bij het verlaten van het pand m.b.t. 

oversteken en de auto's die er rijden. 
 Pedagogische medewerkers wijzen de ouders erop de kinderen vast te houden bij het verlaten van het 

pand. 
 Er mag niet gerookt worden in het gebouw of in de buurt van de kinderen. 
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 Er mogen geen buitenschoenen gedragen worden in de groep. Alle schoenen moeten uit of een hoes 
erom. 

 Wij geven uw kind alleen aan bekenden mee. Als iemand anders uw kind komt halen dient u dit te 
melden, het liefst stelt u de persoon aan ons voor. 

 Kinderen mogen geen speelgoed meenemen van huis. Met uitzondering op knuffels waar kindjes mee 
willen slapen. 

 Vanzelfsprekend wordt door medewerkers zorgvuldig omgegaan met eigendommen die de kinderen 
en/of ouders naar het dagverblijf meebrengen. Toch kan het voorkomen dat eigendommen 
beschadigen of kwijtraken. Kinderdagverblijf Villa West erkent hiervoor geen aansprakelijkheid. 

 Wijzigen van persoonlijke gegevens of werksituatie zo snel mogelijk doorgeven. 
 Uw kind mag en kan niet komen spelen als hij/zij ziek is boven de 38.5 graden word de ouder verzocht 

het kind op te komen halen. 
 Kinderdagverblijf Villa West verstrekt alleen bepaalde medicatie in overleg met de ouders en met 

goedkeuring van de directie. (invullen medicatieformulier) 
 Mocht uw kind een besmettelijke (kinder) ziektes hebben, kan het kind uiteraard ook niet komen 

spelen. Zie Ziektebeleid, opgemaakt volgens de richtlijnen van de GGD. 
 
Garderobe/entree 

1. De hal wordt schoongemaakt door de pedagogische medewerkers op het moment dat er geen 
kinderen aanwezig zijn in de entree. 

2. Er worden geen objecten voor de nooduitgangen geplaatst. 
3. Geen speelgoed in de entree. 
4. Kinderen mogen nooit zonder toezicht in de hal komen. 
5. Iedere maand worden de deurdrangers nagekeken door de hoofdleidster. 
6. De ouders wijzen op de gevaren van het rondslingeren van tassen en jassen in de hal. 
7. Dagelijks wordt de hal door de hoofdleidster gecontroleerd op kleine voorwerpen/ oneffenheden, en 

deze worden verwijderd 
8. Iedere maand worden de muren/ vloer gecontroleerd op oneffenheden door de hoofdleidster en zo 

nodig geeft deze oneffenheden door aan de directie om deze te repareren.  
9. Ouders zorgen ervoor dat jassen, schoenen en anderen spullen goed opgeborgen worden. 
10. Kinderwagens, Maxicosies en buggy’s kunnen en mogen niet achtergelaten worden. 

 
 
Leefruimte 

 In het KDV mag niet gerend worden. 
 Na het spelen met speelgoed wordt het weer op de daarvoor bestemde plaats teruggezet 
 Binnen wordt er niet op fietsjes gereden, met een bal gegooid of met buitenspeelgoed gespeeld. 
 Speelgoed waar begeleiding bij moet zijn tijdens het spelen staat op een plaats waar de kinderen niet 

zelf bij kunnen. 
 De leefruimte wordt door de pedagogisch medewerker extra schoongemaakt indien de situatie daar 

om vraagt (bijvoorbeeld bij zand op de grond of limonade die omvalt) 
 Er wordt door leidsters geen hete drank in de leefruimte genuttigd, mits gekoeld door het te 

verdunnen met koud water en in een afgesloten beker. 
 Hete dranken staan in de keuken. 
 Geen groot en hard speelgoed in de box. 
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 Alle leidsters zijn op de hoogte van alle protocollen, deze worden elke 6 maanden allemaal behandeld 
en eventueel aangepast. 

  
Verschoonruimte 

 Alle verzorgingsproducten staan op de groep en moeten na gebruik op dezelfde plaats worden terug 
gezet. 

 Je loopt niet van de aankleedtafel weg indien er een kind op ligt. 
 Geen schoonmaakmiddelen/alcohol op de aankleedtafel. 
 Na iedere verschoonbeurt het aankleedkussen schoonmaken of een schone handdoek neerleggen. 
 Gebruik 1 washandje per kind tijdens verschonen. De gekleurde washandjes zijn voor de billen en de 

witte voor het gezicht.  
 Kinderen mogen niet zonder toezicht naar de verschoon ruimte. 
 Als de vloer nat is, moet deze schoongemaakt worden, maar dan ook direct droog gemaakt worden. 

 
Slaapkamers 

 Temperatuur van de slaapkamer dagelijks controleren minimaal 17 graden, maximaal 19 graden 
 Geen speelgoed in de slaapkamer. 
 Als de vloer nat is, moet deze schoongemaakt worden, maar dan ook direct droog gemaakt worden. 
 Kinderen die net wakker zijn geworden moeten snel uit bed gehaald worden om te voorkomen dat ze 

gaan woelen of spelen. 
 Alle kinderen dragen trappelzakken tijden het slapen. 
 De slaapruimtes worden regelmatig gecontroleerd als er kinderen slapen. 

 
Sanitaire ruimte Leidsters/ Berging 

 Kinderen mogen niet in de sanitaire ruimte van de leidsters. 
 Leidsters zorgen ervoor dat de sanitaire ruimte netjes en schoon achter gelaten wordt. 
 Kinderen mogen niet in de bergruimte. 
 Leidsters volgen het hygiëne protocol. 

 
Keuken 

 Kinderen mogen niet in de keuken. 
 Zet openingsdatum op verpakking (voedingsmiddelen) 
 De kasten van de keuken hebben kindersloten. 
 Temperatuur van de koelkast iedere dag controleren (4-7 graden) 
 Waterkoker altijd achter op de aanrecht plaatsen. 
 Snoeren van de waterkoker wegwerken in een kabelgoot. 
 Hete dranken bewaren in thermoskannen. 
 Geen vlijmscherpe messen gebruiken. 
 Etenswaren voor gebruik altijd controleren op houdbaarheidsdatum. 
 Gekookt water wat achterblijft in de waterkoker moet weggegooid worden. 

 
Buitenterrein 

 De leidsters die als eerste buiten komen controleren de zandbak en het speelterrein op eventuele 
ontlasting van dieren en zwerfvuil en verwijderen het indien aanwezig. 

 De speeltoestellen moeten gecontroleerd worden op oneffenheden. 
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 De leidsters moeten altijd controleren of de deur in het hekwerk op slot is en dat de sleutel binnen 
aan het juiste haakje hangt. 

 Indien er kleinere kinderen buiten aan het spelen zijn wordt er een plaats afgeschermd zodat ze veilig 
kunnen spelen. 

 Tijdens het buitenspelen lopen de pedagogische medewerkers rond en verspreid over de 
buitenruimte. 

 Kinderen spelen niet zonder toezicht buiten. 
 Aan het einde van de dag ruimen de pedagogische medewerkers die als laatste buiten zijn het 

speelgoed op. 
 Aan het einde van de dag wordt de zandbak gesloten. 
 De buitenhek/slot wordt iedere dag gecontroleerd op oneffenheden. 
 Kinderen mogen niet op het hek klimmen. 
 Klimmen absoluut niet toestaan door opstapmogelijkheden te vermijden. 
 Kinderen na het buitenspelen handen laten wassen. 
 Uitgesleten bodemmateriaal wordt aangevuld zodra dit door de hoofdleidster is geconstateerd en 

tevens wordt de bestrating nagekeken op oneffenheden. 
 In geval van vorst wordt de straat gepekeld door de pedagogische medewerker, ook bij de entree van 

het kindercentrum. 
 Kinderen leren goed om zich heen te kijken bij het spelen en fietsen. 
 Defect materiaal direct verwijderen. 
 Iedere maand worden de speeltoestellen gecontroleerd op oneffenheden en scherpe randen door de 

hoofdleidster en zo nodig gerepareerd. 
 Obstakels worden niet in de looproute geplaatst. 
 Er wordt niet te veel los speelgoed tegelijk gebruikt, dit om valpartijen te voorkomen en de kinderen 

hun sociale vaardigheden aan te spreken. 
 Alle kinderen worden voor het naar buiten gaan ingesmeerd met zonnebrandcrème. Dit moet 

meerderenmalen worden herhaald. Speciale zonnebrandcrème, moet door de ouders verzorgd 
worden. 

 Bij felle zon wordt er tussen 12.00 en 15.00uur niet met de kinderen buiten gespeeld. Ook als het te 
koud is/ aanvoelt, niet te lang buiten blijven. 

 Met hoge temperaturen extra drinken aanbieden. 
 Let met buitenspelen op ivm wespen en bijen, geen zoetigheid buiten en drinken met een rietje. 

 
 

Kelder/washok 
 De deur naar de kelder is te allen tijde gesloten. 
 De tassen/persoonlijke spullen van de pedagogische medewerkers staan op een plaats waar geen 

kinderen bij kunnen. 
 
 
 
Huisregels Kinderdagverblijf Villa West 
Gemaakt: 25 september 2012 
Herzien op: 21 maart 2014 
Mayra Meester/ Directeur 
 

mailto:info@villawest.nl
http://www.villawest.nl

