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HUISREGELS VEILIGHEID EN GEZONDHEID 

 
 

HUISREGELS HYGIËNE 

 

 Medewerkers kennen de hygiënecode voor kleine instelling en leven het na. 

 Medewerkers weten waar het document ‘Gezondheidsrisico’s in een kindcentrum of 
peuterspeelzaal’ ligt en volgen de instructies. 

 

HUISREGELS VEILIGHEID ALGEMEEN 

 

 Alleen de vloer dweilen als kinderen uit de buurt zijn. 

 Bij morsen direct opruimen. 

 Speelgoed met kleine onderdelen worden alleen in de BSO-ruimte gebruikt. 

 Niet binnen rennen. 

 Niet gooien met spullen. 

 Niet binnen met ballen gooien. 

 Tijdens haal-en brengtijden wordt niet schoongemaakt in ruimten waar ouders en kinderen 
komen. 

 Afval op vloeren en trappen wordt direct opgeruimd. 

 Doorgeven wanneer een lamp vervangen moet worden. 

 Kasten worden altijd vastgezet (omvalbeveiliging). Doorgeven als kast niet vast staat. 

 Wij leren kinderen uit te kijken bij het spelen in de buurt van ruiten. 

 Er wordt geen thee klaar gemaakt in de buurt van kinderen. 

 Er worden alleen theekopjes gebruikt met goede oortjes. 

 We gebruiken geen tafelkleden. 

 Kinderen wordt geleerd thee rustig te drinken. 

 Tijdens schoonmaken meubels controleren op splinters. 

 Er wordt binnen geen open vuur zoals kaarsen of waxinelichtjes gebruikt. 

 Wanneer er toch lucifers/aanstekers zijn, worden deze in de keuken opgeborgen, waar de 
kinderen niet bij kunnen. 

 Bij scoutinggebouw: controleer regelmatig of stopcontacten nog beveiligd zijn. 

 Gevaarlijke stoffen zoals afwasmiddel en schoonmaakmiddel worden hoog opgeborgen of in 
afgesloten kasten. 

 Regelmatig wordt gecontroleerd of de veiligheids-strips van de deuren in goede staat zijn. 
Wanneer dit niet zo is, wordt dit gemeld bij de locatieleidster. 

 Bij constatering van gebreken aan de vloer, worden deze aan de locatieleidster doorgegeven. 

 Brandblusmiddelen zijn goed zichtbaar en bereikbaar voor zowel medewerkers als bezoekers. 

 Kinderen van de BSO wordt geleerd dat ze eerst de koudwaterkraan moeten aanzetten en 
dan pas de warmwaterkraan. Bij het sluiten eerst de warmwaterkraan en dan de 
koudwaterkraan. Ook wordt ze geleerd dat rood warm betekent en blauw koud. 

 Let op dat kinderen geen sieraden dragen die gevaarlijk zijn. Vooral lange kettingen, grote 
oorbellen en armbanden en hele kleine oorbellen en ringetjes zijn gevaarlijk. Kinderen kunnen 
verstrikt raken of blijven haken door grote sieraden. Hele kleintjes kunnen per ongeluk kleine 
sieraden (zoals oorknopjes) in de mond stoppen 

.  
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HUISREGELS VEILIGHEID ENTREE 

 

 We laten geen onbekenden binnen. Kinderen mogen niet zelfstandig de deur openen. 

 Buitendeur altijd sluiten. 

 Jassen, tassen e.d. van kinderen worden aan de kapstok gehangen. 

 Tassen van medewerkers worden op de daarvoor bestemde plek neer gezet. Bij Bos Kids is 
dit in onze eigen kast, in Tuk (Villa Oostwold) de hal boven en in Tuk (Scoutinggebouw) in 
onze eigen kast. 

 Jassen van medewerkers worden aan de daarvoor bestemde kapstok opgehangen. Mochten 
ze bij de kinderen in de buurt hangen ivm het weer, dan bevatten ze geen gevaarlijke 
materialen zoals aspirine, sigaretten of balpennen. 

 Deur schoonmaakkast altijd op slot. 

 Deur kantoor naar boven altijd sluiten. 

 Regelmatig de gang controleren op kleine voorwerpen. 

 De maxi-cosi’s en kinderwagens worden zó neergezet dat ze de vluchtwegen niet 
belemmeren. 

 

HUISREGELS VEILIGHEID KEUKEN/ATELIER 

 

 De deur van de keuken altijd sluiten wanneer hier niemand aanwezig is. 

 Plastic zakken hoog opbergen, om te voorkomen dat kinderen deze over hun hoofd kunnen 
trekken. 

 Het koffiezetapparaat en waterkoker zo ver mogelijk naar achter op het aanrecht plaatsen. 

 Geen opstapmogelijkheden in de buurt van plaatsen waar kinderen niet hoeven te komen. 

 Thee-koffie kopjes buiten bereik van kinderen zetten. 

 Vaatwasser altijd sluiten. 

 Als de oven aan staat mogen jonge kinderen niet in de keuken. 

 Niet spelen in de buurt van het fornuis. 

 Bij koken worden zoveel mogelijk de achterste pitten gebruikt. 

 Pannenstelen wijzen bij het koken naar achteren. 

 Kinderen alleen onder begeleiding in de keuken. 
 

HUISREGELS VEILIGHEID KANTOOR 

 

 De deur naar kantoor (boven) is altijd gesloten (niet op slot). 

 Tassen worden boven in de hal in de daarvoor bestemde kast opgeborgen (geluid mobiel uit 
aub). 

 Kinderen alleen bij uitzondering en onder begeleiding op kantoor. 
 

HUISREGELS VEILIGHEID BERGRUIMTE 

 

 Deuren van de bergruimtes altijd op slot. 

 In principe geen kinderen meenemen naar de bergruimte. 

 Gereedschap wordt in een afgesloten gereedschapskist of kast opgeborgen. 
 
  



4 

 

HUISREGELS VEILIGHEID GROEPSRUIMTE 

 

 Bewegelijke kinderen zitten naast een pedagogisch medewerker. 

 Kinderen wordt geleerd rustig te eten. 

 Kinderen zitten aan tafel als ze eten. 

 Kinderen mogen niet in/op kasten klimmen. 

 Kinderen wordt geleerd dat ze aan de pedagogische medewerker moeten vragen wanneer ze 
iets willen hebben waar ze niet bij kunnen. 

 Zware spullen staan onder in de kast. 

 Speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd op functie. Kapot speelgoed gaat aan de kant. 

 Bij stoffen speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd of de stiksels nog goed vast zitten. 
Kapot speelgoed gaat aan de kant. 

 Als groot en klein samen spelen wordt toezicht gehouden zodat de kleintjes niet met voor hen 
gevaarlijk speelgoed spelen. 

 Koortjes en strikjes aan speelgoed mogen maximaal 22 cm lang zijn of alleen onder toezicht 
gebruikt. 

 Kinderen wordt geleerd eerst het éne speelgoed op te ruimen voordat het volgende wordt 
gepakt. 

 Er wordt geen koffie/thee gedronken met een kind op schoot. Kopjes worden buiten bereik 
van kinderen gezet. 

 De binnenruimte wordt geventileerd. 
 

HUISREGELS BIJ GEBRUIK GEREEDSCHAP (BSO) 

 

 Alleen oudere kinderen mogen met scherp of heet gereedschap werken. 

 Als we met scherp of heet gereedschap werken, werken we in kleine groepjes. 

 Het wisselen van zagen wordt altijd door een volwassene gedaan. 

 Als er met gereedschap gewerkt wordt, blijven jonge kinderen uit de buurt. 

 Voordat er met gereedschap gewerkt wordt, wordt de werking ervan eerst door een 
volwassene uitgelegd. 

 Gereedschap is niet om mee te spelen. 
 

HUISREGELS VEILIGHEID BUITENBERGRUIMTE 

 

 Wij slaan geen bestrijdingsmiddelen op in de buitenbergruimte. Deze bewaren we in de 
keuken op de hoogste plank, in de binnen bergruimte of anders in de kantine. 
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HUISREGELS VEILIGHEID BUITENRUIMTE 

 

 Maandelijks speeltoestellen en buitenspeelgoed controleren op gebreken.  

 Controleer dagelijks de speelplaats op zwerfvuil en andere zaken die hier niet thuishoren. 

 Ben extra alert bij kinderen die koorden aan hun kleding hebben. 

 Zandbak en de speelplaats in zijn algemeen voor ieder gebruik controleren op zwerfvuil. 

 Controleer altijd voor het buitenspelen of de poort gesloten is. 

 Zet geen opstapjes bij het hek. 

 Kinderen mogen niet over het hek klimmen. 

 Bij sneeuw/ijs kinderen wijzen op gladheid en een pad vegen of pekel strooien tot de 
voordeur. 

 Kinderen regelmatig goed insmeren en een petje/T-shirt laten dragen als ze buitenspelen in 
de zon.  

 Altijd toezicht houden indien er een badje opgezet wordt. Spreek af wie dit doet. 

 Na gebruik worden badjes leeggegooid, uitgedroogd en opgeruimd. 

 Fietsen/steppen en ander soort van rijdend speelgoed niet in de buurt van speeltoestellen. 

 Speelmateriaal in de buurt van speeltoestellen wordt direct opgeruimd. 

 Kinderen leren omgaan met oneffenheden en/of afstapjes op de speelplaats. Extra alert zijn 
bij nieuwe kinderen ivm zicht/motoriek. 

 Oudere kinderen spelen niet op het gedeelte van jonge kinderen en vise versa. 

 Fietsen in het fietsenrek. 

 Niet spelen in de fietsenstalling. 

 Grote fietsen (BSO) niet op de speelplaats. 

 Buitenspelen is altijd onder toezicht. 

 Kinderen mogen niet zonder toestemming van de speelplaats. 

 De stukken van de buitenspeelplaats waar gevaarlijke bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn, 
worden tijdelijk afgezet. 

 We glijden niet van trapleuningen. 

 We spelen niet op de trap. 
 

AANVULLENDE BUITENSPEELREGELS BSO SCOUTING: 
 

 Er mag vrij buiten gespeeld worden op het grote terrein, zodat er zicht is. 

 Onder begeleiding mogen kinderen spelen op het schoolplein aan de zijkant. 

 Kinderen mogen niet op de trappen en tussen het hout/pallets spelen. 

 Het speelhuisje is om in te spelen, niet om op te klimmen. 

 De scouting zet weleens iets neer op het speelterrein. Dit is niet voor ons. 

 Voetballen kan op het veld tegenover de scouting.  

 Er wordt niet gespeeld achter de gebouwen. 

 Er is een duikelrek op het schoolplein. School heeft hierover de volgende afspraken: 
o Iedereen wacht op zijn beurt. 
o Je blijft buiten de rode tegels. 

 Zand hoort in de zandbak. 

 We spelen met takken/tegels in overleg met de pedagogisch medewerker. 
 

HUISREGELS VEILIGHEID OMGEVING 

 

 De pedagogisch medewerker geeft het goede voorbeeld bij uitstapjes buiten de deur met 
betrekking tot bijvoorbeeld verkeersregels, zoals oversteken. 

 Poort altijd sluiten. 

 Er worden autostoeltjes/fietsstoeltjes gebruikt wanneer dit nodig is. 
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HUISREGELS VEILIGHEID BIJ BRAND 

 

 De BHV-er heeft als taak bij brand de brandweer op te vangen en van de juiste informatie te 
voorzien. 

 Het beheer van de brandmeldinstallatie is in handen van de medewerker die de 
ontruimingsoefeningen verzorgt. 

 Wij gebruiken binnen geen open vuur zoals kaarsen, lucifers en waxinelichtjes. Een 
uitzondering hierop is het gebruik van de vuurplaats bij het scoutinggebouw en een activiteit 
met vuur onder begeleiding van een deskundige medewerker. 

 Bij speciale evenementen wordt gekeken of er aanvullende maatregelen m.b.t. de 
brandveiligheid nodig zijn. 

 Het ontruimingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. 

 Ten minste eenmaal per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden. 

 Brandblusmiddelen zijn altijd direct bruikbaar. Ze zijn zichtbaar én bereikbaar 
 

VEILIGHEID BIJ OPHALEN EN WEGBRENGEN VAN KINDEREN 

 

 Bij het Woldkasteel worden de BSO-kinderen bij voorkeur gebracht en gehaald van en naar 
school door een medewerker van het Woldkasteel. 

 Wanneer onverhoopt iemand anders de kinderen ophaalt, zal dit altijd een daartoe 
gekwalificeerde persoon zijn in bezit van een VOG, bijvoorbeeld een taxichauffeur. 

 De pedagogisch medewerker draagt een jas of hesje van het Woldkasteel zodat zij 
herkenbaar en goed zichtbaar is. 

 De kinderen worden vervoerd doormiddel van de bakfiets/elektrische bolderwagen, welke bij 
het Woldkasteel staat. Zij stappen onder toezicht van een PM-er in. Soms wordt ook gebruik 
gemaakt van een eigen auto van de medewerker of een taxi. Wij volgen hierbij de regels voor 
het veilig vervoeren van kinderen. 

 Bij de scholen stappen kinderen uit onder toezicht van de PM-er en lopen gezamenlijk van- en 
naar school. Voor de bakfiets/Stint gebruiken wij een vaste plek. 

 In de school is een verzamelplek aanwezig, allen bekend bij de kinderen, waar iedereen altijd 
verzamelt alvorens we gezamenlijk naar de auto of bakfiets/Stint lopen. 

 Kinderen met eigen fiets (vanaf groep 4) fietsen achter de bakfiets of Stint aan na schriftelijke 
toestemming van de ouders. 

 Kinderen vanaf groep 5 fietsen, met schriftelijke toestemming van ouders, zelfstandig naar het 
Woldkasteel. 

 Kinderen die naar Bos Kids gaan fietsen niet zelf, maar gaan altijd in de bakfiets, ongeacht 
hun leeftijd. 

 Kinderen die zelf fietsen/lopen, wordt geleerd welke (veilige) routes zij kunnen nemen. 
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PROTOCOL: HOE TE HANDELEN BIJ VERMISSING KIND 

 
Het Woldkasteel acht een kind vermist als het: 

 Niet gebracht wordt op het moment dat we het verwachten. 

 Niet komt opdagen op de opvang, bijvoorbeeld bij de overgang van school naar BSO. 

 Tijdens opvangtijd vermist wordt. 
 
Zodra ouders toestemming geven, mondeling of schriftelijk, dat kinderen het terrein van het 
Woldkasteel mogen verlaten, zijn zij verantwoordelijk voor het kind en niet het Woldkasteel. 

 
 

PREVENTIEF BELEID 

 

 Elke medewerker op de groep weet hoeveel kinderen er op de groep aanwezig moeten zijn. 

 Ouders wordt verteld dat zij voor 9.00 uur (KDV) en 15.00 uur (BSO) moeten doorgeven 
wanneer hun kind niet op de opvang komt. 

 Ouders geven aan wie het kind komt ophalen of dat het kind zelfstandig komt/gaat. 

 Het kind wordt niet meegegeven aan personen waarvan niet 100% zeker is dat dit goed is. In 
twijfelgevallen wordt er contact opgenomen met de ouder(s) voor toestemming. 

 De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat een invalkracht/stagiaires goed geïnstrueerd is. 

 Kinderen wordt aangeleerd om te vertellen wat ze gaan doen en waar ze heen gaan. 

 Met de kinderen worden goede afspraken gemaakt over de plekken waar zij niet mogen 
komen om hun veiligheid te waarborgen. 

 Ruimtes waar kinderen niet zelfstandig mogen komen, zijn afgesloten (denk hierbij aan 
hekken, deuren, enz). 

 Medewerkers zijn op de hoogte welke kinderen toestemming hebben om alleen buiten te 
spelen of zelfstandig uit school mogen komen. 

 De pedagogisch medewerker van de BSO is op de hoogte van de bezigheden van de 
kinderen. Wanneer kinderen naar buiten gaan om te spelen of andere activiteiten buiten de 
BSO doen, wordt dit doorgegeven aan de pedagogisch medewerker. 

 Wanneer de kinderen op uitstapje gaan, worden er speciale afspraken gemaakt over waar 
kinderen wel of niet mogen komen. 

 Tijdens een uitje wordt het protocol ‘Op stap met de BSO’ gevolgd.  
 
 

WANNEER IS DE KANS GROOT DAT EEN KIND VERMIST WORDT 

 

 Bij het brengen/halen van de kinderen uit school. 

 Kinderen die vanuit school zelfstandig naar de BSO gaan. 

 Bij het zelfstandig buitenspelen. 

 Wanneer kinderen naar het toilet gaan, tijdens het buitenspelen. 

 In overgangssituaties van de ene activiteit naar de andere. 

 Wanneer kinderen van de ene BSO naar de andere BSO mogen lopen. 

 Tijdens een uitje. 
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VERMISSING VAN EEN KIND WANNEER HET NIET KOMT OPDAGEN OP DE 

OPVANG 

 

 Vraag andere collega’s en leidinggevenden of zij iets weten van het kind. Heeft een ouder 
gebeld, gemaild of een boodschap op de voicemail achter gelaten? 

 Wanneer een kind niet aankomt bij het Woldkasteel, terwijl het wel verwacht wordt, wordt er 
eerst contact met ouders opgenomen of het kind daadwerkelijk aanwezig zou moeten zijn. 

 Bij vermissing van BSO-kinderen wordt ook contact opgenomen met school of het kind daar 
wel is geweest. 

 Wanneer de school niet weet waar het kind is, wordt eerst contact opgenomen met de BSO-
locatie of het kind al terecht is. 

 Wanneer niemand weet waar het kind is, wordt het protocol vermissing van een kind tijdens 
BSO-tijd gevolgd. 

 In dit geval wordt ook in het schoolgebouw gezocht. 
 
 

WAT TE DOEN BIJ VERMISSING VAN EEN KIND 

 
Wanneer je ontdekt dat je een kind uit de groep mist, kun je een aantal dingen ondernemen, die 
helpen het vermiste kind op te sporen. Dit betreft niet alleen het zelf zoeken, maar ook het verzamelen 
van informatie over het kind en over de omstandigheden van de vermissing. 
 
 

Onderneem de volgende stappen: 

 Meld bij je naaste collega van de groep dat er een kind vermist is. 

 Draag de zorg van de andere kinderen over aan je collega, zodat je je kunt richten op het 
vermiste kind. 

 Blijf kalm en denk helder na. Wanneer heb je het kind voor het laatst gezien? Wat was het 
kind aan het doen? Waar zou het mis kunnen zijn gegaan? 

 Bekijk eerst goed alle lokalen, gangen, toiletten, schuur, magazijn en gymzaal. Roep 
ondertussen het kind. Kijk op plaatsen waar kinderen zich kunnen verbergen in de rest van de 
ruimte. Het komt nogal eens voor dat een kind zich verstopt of ergens in slaap is gevallen. 

 Ga ook kijken in de school van het desbetreffende kind (BSO). 

 Wanneer er tijdens de vermissing buiten werd gespeeld, kijk je goed waar het kind heen kan 
zijn gegaan. Is er een vijver in de buurt of dieren? Bedenk wat interessant kan zijn voor een 
kind. Zoek buiten eerst op de plekken waar het kind gevaar zou kunnen oplopen, bijvoorbeeld 
water, putten, verkeerswegen of parkeerplaatsen. 

 Vraag aan voorbijgangers of zij een kind hebben gezien. 

 Schakel na 10 minuten zoeken meerdere collega’s in om te helpen zoeken. Alle collega’s 
hebben hun mobiel mee en aan. Na 10 minuten is iedereen weer op de vestiging. 

 Een andere collega brengt de leidinggevende of directie op de hoogte. Deze neemt contact op 
met de ouders en de directie. NB: Tijdens een uitje spreek je af welke medewerkers bij de 
kinderen blijven en welke gaan zoeken. Ook hier spreek je af om elkaar na 10 minuten zoeken 
weer te treffen. Laat ook een medewerker de organisatie van het pretpark, dierentuin of waar 
je ook bent inlichten. Deze kunnen het kind dan ook omroepen of iets dergelijks. 

 Na deze 20 minuten zoeken, bel je de politie. 

 Noteer de naam van de politiefunctionaris die je aan de telefoon gesproken hebt en de naam 
van de politiefunctionaris die als je contactpersoon is aangewezen. 

 De politie zal de zoektocht over gaan nemen.  
 
 

Wanneer het vermiste kind terecht is 

 Informeer je de politie wanneer deze ingeschakeld is. 

 Informeer je alle betrokkenen die weten dat het kind vermist is. 

 Ga na wat de reden van de vermissing was, zodat een herhaling voorkomen kan worden. 
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PROTOCOL: OP STAP 

 

UITGANGSPUNTEN 

 

 Er worden geen uitstapjes gemaakt, waarbij de gehele verantwoordelijkheid wordt 
overgedragen aan een andere persoon of organisatie. Er is altijd iemand van het Woldkasteel 
aanwezig bij het uitje. 

 Pedagogisch medewerkers die het uitstapje begeleiden en uitvoeren, kennen de kinderen en 
zijn zich daarbij bewust van de risico’s die ze lopen met het betreffende uitstapje. Tijdens een 
uitje staat niet meer dan 1 invaller op de groep. 

 Tijdens uitjes maar ook tijdens wandelingen zoals het halen van de kinderen van school geldt 
de normale kind-leidster ratio van 1 pedagogisch medewerker per 10 kinderen. 

 Afhankelijk van de veiligheid en overzichtelijkheid van een uitje zullen er uitstapjes zijn waar 
bovenstaande kind-leidsterratio minder verantwoordelijk is. Je kunt hierbij denken aan een 
bezoek aan een druk pretpark. De leidinggevende stelt dan in overleg met het management 
van het Woldkasteel een aangepast kind-leidsterratio vast. Er wordt dan rekening gehouden 
met het soort uitje, de leeftijd van de kinderen, de samenstelling van de groep en de ervaring 
van de pedagogisch medewerker. 

 Pedagogisch medewerkers dragen mede de verantwoordelijkheid voor het aantal kinderen 
waarmee ze op uitje gaan. Zij moeten dus zelf ook het kind-leidsterratio bespreekbaar maken 
wanneer zij van mening is dat deze niet verantwoord is. 

 Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerkers duidelijke afspraken maken met de 
kinderen en dit bij elk uitje opnieuw vertellen: 

o Bij onoverzichtelijke situaties in een park of met openbaar vervoer dragen alle 
kinderen een polsbandje. 

o Je gaat nooit alleen ergens heen, je blijft altijd bij je groepje. 
o Wanneer je de PM-er kwijt bent kijk je om je heen of je haar of een groepje kinderen 

van het Woldkasteel ziet. 
o Als je niemand ziet, ga je naar een medewerker van het park. 
o Wanneer geen medewerker in de buurt is, blijf je waar je bent. Je gaat niet zelf 

zoeken. Wij komen je halen. 
 

VOOR DE KINDEREN: 
o Draag een polsbandje 
o Blijf bij elkaar 
o Kijk om je heen 
o Zoek een medewerker 
o Geen medewerker? Blijf waar je bent! 

 

 Raakt een kind kwijt bij een uitje dan moeten alle maatregelen genomen worden die een 
ouder ook zou nemen. Verder moeten de leidinggevende en de ouders direct worden ingelicht 
en men moet uiteraard binnen de mogelijkheden die er zijn, het kind gaan zoeken. 
Inschakelen van politie kan daarbij noodzakelijk zijn. Als een kind is weggelopen, volgen wij 
het protocol vermissing van een kind (zie hierboven). 
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SPECIFIEKE VOORWAARDEN RONDOM UITJES 

 

 Gaat BSO Woldkasteel op uitje met het openbaar vervoer dan moeten er altijd 2 begeleiders 
mee. Zij nemen een mobiele telefoon mee en een lijst met gegevens van de kinderen. Als dit 
uitstapje van tevoren bekend is, wordt dit altijd tijdig meegedeeld aan de ouder(s)/verzorgers. 

 Sta je als pedagogisch medewerker alleen op de groep dan zijn alleen uitjes mogelijk met 
eigen vervoer (lopend, bakfiets, Stint, auto).  

 Wanneer geen begeleiding ter plaatse is, mag de afstand niet groter zijn dan 10 autominuten.  

 Zorg als pedagogisch medewerker dat je voor vertrek de achterwacht op locatie inlicht. 

 Bepaal voorafgaand aan de activiteit of de vakantie wie de achterwacht is. 

 Tijdens een uitje dragen de medewerkers een jas/hesje van het Woldkasteel, zodat zij 
herkenbaar zijn. 

 Kinderen dragen bij uitjes met het openbaar vervoer of op plekken met minder goed overzicht 
een polsbandje. 

 Indien er niet voldoende begeleiding aanwezig is zoals staat beschreven in het protocol, 
beoordeelt het management of het uitje door gaat of niet. De pedagogisch medewerker geeft 
dit aan bij het management. 
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SPECIFIEKE HUISREGELS BOS KIDS 

 

KLEDING 

 
De kinderen van Bos Kids krijgen een rugzak waarin ze hun kleding meenemen. Voor de verschillende 
seizoenen/weertypen hebben wij voor ouders een lijst met een kledingadvies. 
 

WINTER: 

In de winter is het belangrijk dat kinderen, naast een warme winterjas, goede waterdichte 
handschoenen, een sjaal en een muts (of capuchon van jas) hebben. Bij extreme kou adviseren we 
regenkleding als extra, waterdichte laag. Een hemd, maillot en/of thermo-ondergoed kan fijn zijn voor 
kinderen die het snel koud hebben. Winterlaarzen zijn warmer dan gewone laarzen, zeker wanneer 
het vriest of er sneeuw ligt. 
 

ZOMER: 

In de zomer is het belangrijk dat kinderen luchtige, katoenen kleding dragen (katoenen kleding is 
koeler dan synthetische kleding). Een T-shirt met korte mouwen is fijn als het erg warm is, maar lange 
mouwen beschermen beter tegen schaven, brandnetels, doornen, insectenbeten en de zon. Hetzelfde 
geldt voor broeken. Een lichte, katoenen jas of een vest is fijn voor de frisse zomerdagen. Verder zijn 
dichte, stevige schoenen een must. Ook een pet tegen de felle zon vinden sommige kinderen erg fijn. 
 

KOU 

 Bij extreme kou passen wij onze kleding en activiteiten aan. 

 Kinderen die (bij extreme kou) echt niet meer warm worden, gaan met een pedagogisch 
medewerker naar de verwarmde binnenruimte. We hebben altijd warme reservekleding 
beschikbaar. 

 

HITTE/ZON 

 

 Wij zoeken in de zomer tussen 12:00 en 15:00 uur zoveel mogelijk de schaduw op. 

 Wij gaan ervan uit dat kinderen op zonnige dagen door hun ouders zijn ingesmeerd. Zo nodig 
smeren wij regelmatig bij. 

 We zorgen dat we voldoende drinken en kiezen voor rustigere spelvormen. 
 

GIFTIGE PLANTEN EN DIEREN 

 
Veel planten zijn giftig als je er te veel van eet. Sommige planten zijn dit al bij kleine hoeveelheden. 
We spreken met de kinderen af dat ze niet zomaar bessen, planten of bloemen mogen plukken en 
eten.  
Daarnaast hebben we een lijst met giftige bloemen, planten en dieren bij ons, hoe deze eruit zien en 
wat we moeten doen als een kind gif binnen heeft gekregen. 
 

ALLERGISCHE REACTIE (STUIFMEEL) 

 
Het sap, de geur of het stuifmeel van sommige planten kan zorgen voor een allergische reactie, zoals 
hooikoorts of huiduitslag. Ook dieren kunnen voor een allergische reactie zorgen. Wij bespreken met 
ouders van elk kind of er sprake is van een allergie en bewaren deze informatie bij de medische 
gegevens van het kind. Deze gegevens dragen we altijd bij ons. 
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TEKEN 

 
Kinderen lopen bij Bos Kids extra risico op een tekenbeet. Om te voorkomen dat kinderen besmet 
raken met Lyme, houden we ons aan de volgende afspraken: 

 Wij maken met kinderen (en ouders) de afspraak dat zij zichzelf ’s avonds controleren op 
teken. Bepaalde lichaamsdelen moeten extra goed gecontroleerd worden, zoals onder de 
oksels, achter de oren en in het haar. 

 Wanneer wij zien dat een kind een tekenbeet heeft, verwijderen wij de teek direct met een 
speciale tekentang. Deze tekentang hebben we standaard bij ons in de EHBO-set. 

 We waarschuwen de ouders wanneer hun kind een tekenbeet heeft opgelopen. We adviseren 
de ouders de datum te noteren en contact op te nemen met de huisarts indien er na enkele 
dagen of binnen 3 maanden na de tekenbeet een ring rond de tekenbeet verschijnt of 
wanneer het kind griepachtige verschijnselen krijgt. 

 

DIEREN 

 
Kinderen komen bij Bos Kids in aanraking met dieren van het Tuk’s T-huis. We hebben een aantal 
afspraken over hoe we met dieren omgaan: 

 Als we de dieren willen aaien, laten we ze naar ons toe komen. Als je heel rustig blijft en niet 
gaat rennen of gillen, komen dieren eerder naar je toe. 

 We tillen de dieren niet op. 

 We voeren de dieren niet. Wel kunnen we de bewoners van Tuk’s T-huis vragen of we mee 
kunnen helpen met het voeren van de dieren. 

 We wassen altijd onze handen wanneer we bij de dieren zijn geweest. 
 

DODE OF ZIEKE DIEREN 

 
We raken dode of zieke dieren niet aan met onze blote handen. Wanneer we per ongeluk een dood of 
ziek dier hebben aangeraakt, wassen we onze handen met zeep. Dode dieren die we graag beter 
willen bekijken, kunnen we meenemen in een bakje. 
 

VOER, MEDICIJNEN EN GEREEDSCHAP VAN HET TUK’S T -HUIS 

 
Voer, medicijnen en gereedschap van het Tuk’s T-huis liggen op plekken waar we niet mogen komen. 
We maken met kinderen de afspraak dat zij wanneer ze voer, medicijnen en/of gereedschappen zien 
liggen op een andere plek, zij deze laten liggen en dit melden bij de pedagogisch medewerker. 
 

HEKWERK EN DIERVERBLIJVEN 

 
We klimmen op het terrein van het Tuk’s T-huis alleen op toestellen die bedoeld zijn om op te klimmen 
en dus niet in hekwerk, op houtwallen of op dierverblijven. In het bos mogen we in bomen klimmen. 
We houden ons dan aan de afspraken, zoals hieronder beschreven staan. 
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BOOMKLIMMEN 

 
We maken met kinderen de volgende afspraken met betrekking tot boomklimmen: 

 We klimmen alleen in bomen na overleg met en onder direct toezicht van een pedagogisch 
medewerker. 

 We zorgen dat er onder de klimboom geen onregelmatigheden op de grond liggen, zoals 
stammen en afgevallen takken. 

 We plaatsen bij het klimmen onze voeten en handen dichtbij de stam. 

 We gebruiken alleen levende takken (stevige, flexibele tak met blad). 

 We houden altijd met 3 ledematen contact met de boom (2 handen en 1 voet of 1 hand en 2 
voeten…). 

 We letten extra goed op bij bomen die op een helling staan. 
 
Bij nieuwe kinderen zijn we extra alert! We bepalen de vaardigheid van kinderen voordat we ze meer 
vrijheden geven. 
 

WATER 

 

 We spelen alleen bij het water na overleg met en onder direct toezicht van een pedagogisch 
medewerker. 

 Bij warm weer zijn we alert op de aanwezigheid van blauwalgen (drijvende korsten losse 
algen in alle kleuren en zonder draden). 

 Op warme, zonnige dagen gaan we niet met onze blote huid in poelen in verband met het 
risico op zwemmersjeuk (platworm). 

 We drinken geen oppervlaktewater en zorgen dat ons voedsel niet in contact komt met 
oppervlaktewater. 

 

VUUR 

 
We maken met kinderen de volgende afspraken met betrekking tot vuur: 

 We maken alleen vuur na overleg met en onder direct toezicht van een pedagogisch 
medewerker. 

 We zijn bij vuur alert op brandbare/synthetische kleding, loszittende kledingstukken en lange, 
losse haren. 

 We maken alleen vuur in een vuurschaal of op een speciale vuurplaats. 

 We houden 50 cm afstand van het vuur en mogen niet met de rug naar het vuur zitten. 

 Alleen oudere kinderen (vanaf 8 jaar) mogen met poken in het vuur komen. Kinderen die met 
poken willen zwaaien, doen dit op ruime afstand van andere kinderen. 

 Er is altijd voldoende water aanwezig (emmer). 
 

(ZAK)MES 

 
Kinderen vanaf 8 jaar oud kunnen bij Bos Kids hun (zak)mes diploma halen. Voordat een kind een 
(zak)mes diploma krijgt, bepalen we de vaardigheid van het kind en nemen we de afspraken goed 
door. Heeft een kind nog geen (zak)mes diploma, dan mag het nog geen (zak)mes gebruiken. 
We maken met de kinderen de volgende afspraken: 

 Ik gebruik mijn zakmes niet in levende bomen of takken. 

 Met een geopend zakmes loop en ren ik niet. 

 Ik zit op een rustige plek als ik met mijn zakmes werk. 

 Ik snijd van mij af en niet in de richting van een ander. 

 Ik denk om de veiligheid van mijzelf en anderen. 
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ZAAG 

 
Kinderen vanaf 8 jaar oud kunnen bij Bos Kids hun zaag diploma halen. Voordat een kind een zaag 
diploma krijgt, bepalen we de vaardigheid van het kind en nemen we de afspraken goed door. Heeft 
een kind nog geen zaag diploma, dan mag het nog geen zaag gebruiken 
We maken met de kinderen de volgende afspraken: 

 Ik gebruik mijn zaag niet in levende bomen of takken. 

 Met een (geopende) zaag loop en ren ik niet. 

 Ik zit op een rustige plek als ik met mijn zaag werk. 

 Ik zaag op een stevige en verhoogde ondergrond. 

 Ik denk om de veiligheid van mijzelf en anderen. 
 

OMGANG MET DERDEN 

 
Kinderen komen bij Bos Kids in contact met andere bezoekers van het Tuk’s T-huis en het bos. Wij 
spreken met de kinderen af dat wanneer zij worden aangesproken door bezoekers, zij dit even melden 
bij een pedagogisch medewerker. 


