Protocol Huisregels Ouders KDV
Doel:
Afspraken en regels zijn er om duidelijkheid en structuur te geven in hoe wij met elkaar en onze omgeving
omgaan en om Little Stars Kinderopvang voor een ieder zo veilig mogelijk te houden.

Waarom?
Het biedt een duidelijk structuur en bied veiligheid aan de kinderen, ouders en medewerkers. Door de
continuïteit krijgen kinderen vertrouwen in de opvang en meer zelfvertrouwen. Zo weten ze goed wat wel en
niet mag bij de verschillende pedagogisch medewerksters omdat zij dezelfde regels hanteren en op één lijn
zitten. De huisregels voor kinderen, ouders en medewerkers zorgen voor veiligheid bij Little Stars
Kinderopvang.
Verankering: Risico monitor
Wie is uitvoerend verantwoordelijk?
Pedagogisch medewerkers en Directie
Wie is in de lijn eerst-verantwoordelijk?
Directie
Huisregels Ouders:
• Code deur altijd goed achter u sluiten, u hoort dat deze in het slot valt. zodat kinderen niet ongezien naar
buiten kunnen.
• Ter bescherming van kinderen, personeel en eigendommen is bij de voordeur van het kinderdagverblijf een
camera bevestigd, zodat we te alle tijde kunnen zien wie bij de deur staat.
• Wilt u op de groep doorgeven als uw kind door iemand anders wordt opgehaald. Als wij hier niet van op de
hoogte zijn kunnen wij uit veiligheidsoverweging het kind niet mee geven.
• Bij het betreden van het pand graag slofjes aantrekken of schoenen uittrekken.
• Tassen van u als ouder buiten bereik van de kinderen houden. Het liefst bij u houden.
• De tas van uw kind hoog wegzetten anders mag u de tas in de keuken van de groep van uw kind plaatsen.
• Het warme eten en/of toetje van uw kind (als uw kind mee eet op de groep) uit de tas halen voorzien van
naam in de koelkast plaatsen.(olvarit potjes op het aanrechtnaast de koelkast plaatsen).
• Borst voeding gekoeld vervoeren. Bakjes en of flesjes voorzien van naam en in de koelkast plaatsen/
Poedermelk afgemeten in voedingscontainers mee geven graag 1 een extra voedingseenheid die dit als
reserve, vermeld voor welke hoeveelheid water het bedoeld is.(zie protocol Voedinghygiene)
• zorg voor een schriftje met daarin de nodige informatie, eventuele veranderingen in schema`s. Een schriftje
wordt tot de leeftijd van een jaar Wisselen geschreven.
• Hetis niet toegestaan om hete dranken op de groep mee te nemen.
• Wisselen van dag(en). (zie formulier wijzigen dagen)
• Roken in het hele gebouw en op de buiten speelplaats geldt een rookverbod.
• Afwezigheid graag melden mocht uw kind Little Stars Kinderopvangniet bezoeken, meldt dit dan voor 09:15
uur aan de leidsters van uw kind. U kunt Little Stars Kinderopvang bereiken onder het gebruikelijke nummer
of via mail.
• Is uw kind ziek thuis wilt u dit dan even door geven.
• Slaapt uw baby op de buik wilt u dit dan aangeven op de groep. Hiervoor dient u een formulier te
onderteken Geef het door alsuw kind medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat de toediening hiervan
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goeduitgevoerd wordt gebruiken wij medicijn formulieren. formulier van de medicijnovereenkomst is in de
groep verkrijgbaar.
Voorzie kleding schoenen en tas van een naam
Trek uw kind alstublieft kleding aan die ook vies mag worden tijdens het spelenenknutselen.Geef in het
tasje van uw kind een setje reservekleding mee.(voor kleine ongelukjes)
Geef uw kind geen speelgoed vanuit huis mee naar Little Stars Kinderopvang.
Het speelgoed van Little Stars Kinderopvang blijft ook op Little Stars Kinderopvang.
U als ouders bent verantwoordelijk voor uw kind als u zich zelf binnen Little Stars Kinderopvang bevind.
Vakantie.Wilt u ruim van te voren door geven wanneer uw kind met vakantie gaat of om een ander reden
geen gebruik maakt van de opvang. Voorafgaand aan de school vakanties hangt er een lijst waarop u dit
kunt invullen,anders kunt u het aan de leidster op de groep door geven.
Kinderen van gescheiden ouders/ verzorgers dat niet door de ex opgehaald mag worden, dienen een bewijs
van uitzetting van de ouderlijke macht in te leveren. Alleen dan is de leiding bevoegd het kind niet mee te
geven aan de ex-partner.Mochten er problemen ontstaan, kan Little Stars Kinderopvang ervoor zorgen dat
de politie gebeld wordt. De ouder/verzorger met de ouderlijke macht wordt geïnformeerd als zijn/haar excontact gezocht heeft.
Ouders die hun kinderen komen brengen met een kinderwagen of buggy mogen deze meenemen tot in de
hal.
In de groepsruimtes wordt niet gefietst of met loopauto’s gespeeld.
Wij vinden het gewenst dat de eventuele traktaties die de kinderen uitdelen verantwoord en gezond zijn.
Onze leidsters geven u graag tips.
Wilt u uw kind bij warm zonnig weer insmeren met zonnebrandcrème voordat u bij Little Stars
Kinderopvang komt. Wij zullen dit s `middagsen zo nodig vaker herhalen.
wilt u reserve kleding weer mee terug nemen naar Little Stars Kinderopvang als dit gebruikt is.Het
kinderdagverblijf is niet aansprakelijk als meegenomen speelgoed en/of kleding kwijt raakt, vies wordt
en/of kapot gaat. Uiteraard doet het kinderdagverblijf erg ons best het kind weer netjes mee naar huis te
geven. Er is reservekleding aanwezig bij Little Stars Kinderopvang, dit dient geretourneerd te worden.
Ouders kunnen zelf ook reservekleding meegeven. Het is verstandig uw kind
speelschoenen/laarzenmee te geven voor de buitenuurtjes, om slijtage van nieuwe schoenen te
voorkomen.

SLOTBEPALING Daar waar de huisregels niet in voorzien beslist de directie.
Jaarlijks: Evaluatie van het protocol
Volgende evaluatie datum: 1-12-2018
Tussentijds: Evaluatie ivm overname van Kinderdagverblijf
Tussentijdse evaluatie datum: 1-5-2018
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