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Huisregels Kinderdagverblijf Bommes 

 

Waarom kiest u voor Bommes? 
Kinderdagverblijf Bommes zorgt voor de opvang en opvoeding van kinderen onder de vier jaar. Voor 
ouders/verzorgers bieden wij professionele opvang voor hun kind, zodat zij in staat zijn om aan andere 
maatschappelijke verplichtingen te voldoen. Ook kiezen ouders/verzorgers bewust voor het kinderdagverblijf 
om hun kinderen sociale contacten te laten ervaren.  
 
Met ouders/verzorgers willen wij een relatie aangaan waarin we samen kunnen denken over de opvoeding van 
hun kind, en hen hierin zo nodig kunnen ondersteunen. Wij willen een plaats creëren voor kinderen waar zij 
zich thuis voelen. Hiermee bedoelen wij dat wij een veilige sfeer creëren van waaruit zij zich optimaal kunnen 
ontplooien. Tevens moet de omgeving zo uitdagend zijn dat het kind wordt aangemoedigd te ontdekken.  
 
Hieruit vloeit voort dat wij u, uw kinderen en elkaar met respect voor onze verschillende culturen en 
achtergronden tegemoet treden. Er wordt niet gediscrimineerd; agressie of intimidatie wordt niet 
geaccepteerd. 
 
 

1. Vragen over uw kind 
a) Maakt u zich zorgen om uw kind of heeft u anderszins (opvoedkundige) vragen, neemt u dan gerust 

contact met ons op teneinde een afspraak hierover te maken. Zowel de leidsters als de directie gaan dan 
graag een gesprek met u aan.  

b) Andersom vragen wij eveneens een gesprek met u aan als wij ons zorgen maken over uw kind. 
 

2. Oudercommissie 
a) Kinderdagverblijf Bommes heeft een oudercommissie. Deze commissie behartigt de belangen van de 

ouders/verzorgers en kinderen. 
b) De oudercommissie heeft het recht tot het geven van advies en op een aantal punten instemmingsrecht.  
c) De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar. 
d) (Zie ook: Reglement Oudercommissie) 
 

3. Klachtenregeling 
a) Bent u ontevreden over een aspect van de opvang die Bommes biedt, vernemen wij dit graag van u.  
b) Breng uw klacht in eerste instantie ter sprake bij de leidster of de teamleidster/directie (Paula Verkroost).  
c) Bommes is conform wetgeving aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang (postbus 909600, 

2509 LP  Den Haag)  waar u terecht kunt als uw klacht niet binnen Bommes op een bevredigende wijze 
opgelost is. 

 

4. Openingstijden 
a) KDV Bommes is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 – 18.30 uur.  
b) KDV Bommes is gesloten op: 

- Nieuwjaarsdag 
- Koningsdag 
- 5 mei (1maal/5 jaar, te beginnen in 2010) 
- 2

e
 Paasdag 

- Hemelvaartsdag 
- 2

e
 Pinksterdag 

- Kerstmis (1
e
 en 2

e
 Kerstdag) 

- Tussen Kerstmis en Nieuwjaarsdag. 
 

5. Rookbeleid 
a) Kinderdagverblijf Bommes is rookvrij; er mag alleen buiten gerookt worden. 
b) Voor het personeel: zie ook het Bedrijfsreglement. 
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6. Halen en Brengen 
a) De brengtijden zijn van 7.30-9.00 uur.  
b) De haaltijden zijn van 16.00 – 18.30 uur. 
c) Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor hun kinderen tijdens het brengen en halen. 
d) Als u uw kind na 10.00 uur wilt brengen, verzoeken wij u ons tijdig te informeren; dit geldt ook wanneer u 

uw kind eerder wilt komen ophalen.  
e) Wanneer u uw peuter na 9.10 uur brengt, verzoeken wij u het kringetje niet te verstoren, doch in de 

voorruimte te wachten tot het kringetje klaar is. U bent dan zelf verantwoordelijk voor uw kind.  
f) Deuren en traphekjes dienen voor de veiligheid na opening en binnenkomst door de ouders/verzorgers 

weer gesloten te worden. 
g) Laat alstublieft altijd even weten als uw kind (onverwacht) niet kan komen. Graag ook laten weten 

wanneer u andere haal- of brengtijden moet hanteren, dan kunnen de leidsters hier rekening mee houden. 
h) Wanneer een kind door iemand anders dan de ouders/verzorgers wordt opgehaald, moet dit mondeling 

(of telefonisch) door de ouders/verzorgers aan de leidsters worden doorgegeven. Wanneer wij dit niet 
weten, geven wij het kind niet mee! Komt het vaker voor dat het kind door iemand anders dan de 
ouders/verzorgers wordt opgehaald, maken wij graag even kennis. 

i) Wanneer ouders/verzorgers hun kind(eren) later dan 18.30 uur ophalen, worden zij door de leidsters 
hierop aangesproken. Bij herhaling volgt er een boete van 15 euro. 

j) Gelieve uw kind(eren) op de gang uit en aan te kleden (van hun jasjes)? 
 

7. Bereikbaarheid van ouders/verzorgers 
a) Op elke groep staan kaartjes van de kinderen met daarop de (mobiele) telefoonnummers van de 

ouders/verzorgers, adres- en huisartsgegevens. Deze hebben wij nodig om in het geval van een calamiteit 
of ziekte u te kunnen bereiken.  

b) Indien uw (mobiele) telefoonnummer wijzigt, geeft u dat zo spoedig mogelijk aan een van de leidsters 
door. Hetzelfde geldt uiteraard voor verhuizing en/of verandering van huisarts.  

c) De leidsters moeten deze verandering aan de teamleidster doorgeven. 
 

8. Kleding, eigendommen 
a) In verband met de rust op de groepen verzoeken wij u de jasjes in de gang uit- en aan te doen. 
b) De baby’s worden op de commode uit- en aangekleed. Laat uw kind niet onbeheerd op de commode 

liggen! 
c) Op de kapstokjes zijn de naambordjes van de kinderen gemonteerd. Jassen en tasjes worden aan de 

kapstokjes in de gang opgehangen. Schoenen, laarzen, helmen e.d. staan onder de jassen/tassen.  
d) De kleding van de kinderen mag geen koordjes of touwtjes hebben; kinderen kunnen hieraan blijven 

hangen en stikken. De leidsters mogen losse touwtjes verwijderen. 
e) Laat de kinderen geen kettingen of versieringen om de nek dragen die niet kapot springen als een kind 

eraan blijft hangen 
f) Laat kinderen geen elastiekjes of haarversieringen dragen die zij regelmatig uit het haar trekken; dit is 

gevaarlijk i.v.m. verstikkingsgevaar door rondslingerende haarversieringen. 
g) Zorgt u a.u.b. voor een set verschoningskleren op de groep. Deze wordt in de daarvoor bestemde 

opbergplaatsen bewaard (kastjes, tasjes, mandjes). 
h) Voor de winter vragen wij u pantoffeltjes op de groep te laten. 
i) De jassen van de leidsters hangen in de garderobe op de parterre. In de jaszakken mogen geen medicijnen, 

sigaretten of waardevolle zaken zitten. 
j) De tassen van de leidsters staan in de groep, onder toezicht van de leidsters. 
k) In verband met de veiligheid (sigaretten, medicijnen) staan de tassen van de leidsters in de babygroep en 

de dreumesgroep hoog in de groepsruimte of buiten de groepsruimte; in de peutergroep staan ze in de 
kast. Mobiele telefoons staan uitgeschakeld. 

 

9. Traktaties 
a) Als een kind jarig is, mag hij/zij natuurlijk trakteren, wees matig met snoep; ook van niet-suiker artikelen 

kunnen leuke traktaties gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan fruit of speelgoed. 
b) De traktatie wordt uitgedeeld en de kinderen mogen één ding van de traktatie nuttigen. 
 

10. Spenen, flesjes en tandenborstels 
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a) Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de fopspenen, flesjes en tandenborstels. Leidsters kunnen 
ouders/verzorgers attenderen op vervanging. 

b) Wanneer de groepsleiding oneffenheden aan spenen opmerkt, mag zij de speen weggooien en moeten 
ouders/verzorgers een nieuwe aanleveren. 

c) Tip: spenen met een ring of knop zijn het beste. 
d) Let u zelf alstublieft op de juiste speen voor uw baby (qua grootte). 
 

11. Hal, gang en trap 
a) Maxi cosi’s en wandelwagens mogen wel op het dagverblijf blijven staan, mits ingeklapt, zodat de 

brandweg vrij blijft. Maxi cosi’s gelieve in de snoezelruimte te plaatsen (babygroep).  
b) In de hal, gang en trap mag geen speelgoed achtergelaten worden.  
c) In de hal, gang en trap mag niet door kinderen zonder toezicht gespeeld worden. 
d) In de hal, gang en trap mogen kinderen niet rennen i.v.m. uitglijden, vallen en botsen. 
e) De teamleidster checkt de hal op kleine voorwerpen.  
 

12. Groepen 
a) In alle groepen is altijd een leidster aanwezig om toezicht te houden. 
b) Wanneer de baby’s in een bedje zijn gelegd, controleren de leidsters regelmatig of de kinderen nog goed 

en veilig liggen. 
c) Als de dreumesen en peuters ’s middags slapen, zit een leidster bij de slapers. 
d) Er wordt onder leiding van de leidsters op verschillende momenten van de dag opgeruimd, de oudste 

kinderen mogen meehelpen. 
e) Opruimen doen we zo veel mogelijk voor het eten en aan het einde van de dag. 
f) Wanneer het kind eigen speelgoed meeneemt, dragen wij geen verantwoording voor het wegraken van 

speelgoed of schade aan of door het materiaal. Het eigen speelgoed wordt in mandjes bewaard. 
g) Speelgoed dat kapot is zetten we apart om het te laten repareren of we gooien het weg. 
h) Er mag niet met speelgoed gegooid worden.  
i) Speelobjecten mogen niet voor de vluchtdeur staan.  
j) Er mag niet tegen de muren gebotst worden.  
k) Auto’s en fietsen mogen niet onderling botsen. In de groepen mag niet gefietst worden.  
l) De kinderen mogen zelf het speelgoed kiezen waar ze mee willen spelen.  
m) Speelgoed wat zij zelf niet mogen pakken, bijvoorbeeld met kleine onderdelen, is opgeborgen in een kast. 
n) Kinderen mogen onder toezicht van de leidsters met speelgoed met kleine onderdelen aan tafel spelen 

indien dit voor hun leeftijd geschikt is. 
o) Kinderen mogen niet op de sokken lopen. Ouders/verzorgers zorgen voor pantoffels of goed schoeisel. 
p) Wanneer in de zomer zwembadjes buiten staan, dragen kinderen waterschoentjes in verband met het 

uitglijden. 
q) Er mag niet in kasten, op tafels en op stoelen geklommen worden. 
r) Als er vloeistof op de grond gemorst wordt, wordt dit direct opgeruimd. 
s) De ramen in de peutergroep mogen alleen op de beveiligde stand open. In de babygroep en de 

dreumesgroep zijn de openslaande deuren afgezet. Er staan geen opstapmogelijkheden bij ramen. 
t) Losse snoeren van lampjes, radio’s en dergelijke worden zo hoog mogelijk, buiten het bereik van de 

kinderen gehangen. Elektrische apparaten staan zo opgesteld dat kinderen er niet bij kunnen. 
u) Meubilair wordt regelmatig op scherpe delen en splinters gecontroleerd. Eventuele onvolkomenheden 

worden zo snel mogelijk gemeld aan de teamleidster. 
v) Warme dranken van groepsleidsters worden niet op tafel gezet, maar buiten het bereik van de kinderen. 
w) Leidsters drinken geen warme dranken met een kind op schoot. 
x) Wippers, stoeltjes en dergelijke staan niet op tafel. 
y) Stopcontacten zijn onbereikbaar voor kinderen en voorzien van kinderbeveiliging. 
z) 1x per week worden de schriftjes geschreven. Het is leuk als ook de ouders/verzorgers in het schriftje 

schrijven. 
 

13. Slaapruimte/Slapen 
a) Kinderen die niet meer slapen krijgen toch een rustmoment tussen de middag. 
b) Mocht een kind tijdens een rustmoment in slaap vallen, dan grijpen wij niet in en laten we het kindje 

slapen. 
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c) De kinderen slapen in stapelbedjes of op stretchers. Kinderen onder de 1½ jaar slapen altijd in een 
stapelbedje. De baby’s slapen daarin boven, maar zodra zij op hun knietjes kunnen, verhuizen zij naar een 
bedje beneden of zij slapen in een stapelbed met een dakje erboven. 

d) Voor baby’s wordt het bedje half opgemaakt. 
e) De baby’s dragen in bed een slaapzak en liggen op een eigen hoeslakentje. Het kinderdagverblijf zorgt 

hiervoor en zorgt er tevens voor dat deze wekelijks gewassen worden.  
f) Baby’s krijgen een deken over zich heen (in de zomer een lakentje). 
g) Telkens bij het naar bed brengen van de baby´s worden de sluitingen van de bedjes gecontroleerd.  
h) Babybedjes worden altijd op slot gedaan.  
i) Er mogen geen dekens of lakens tussen de rekjes zitten. We controleren altijd de bedjes voordat we de 

slaapkamer verlaten.  
j) Wanneer een sluiting niet goed meer werkt, moet dit gemeld worden bij de teamleidster. Het bedje wordt 

dan gemarkeerd en niet meer gebruikt tot de sluiting gerepareerd is. 
k) Daarnaast komt een tot twee maal per jaar een slotenmaker alle slotjes controleren. 
l) Wij staan het niet toe om zuigelingen op de buik te laten slapen tot het moment dat ze zelf kunnen 

omdraaien. Wanneer ouders/verzorgers erop staan dat hun baby op de buik moet slapen, moeten zij 
middels een buikslaapformulier toestemming gegeven aan de groepsleid(st)ers van kinderdagverblijf 
Bommes. Dit formulier is bij de leidsters van de babygroep aanwezig. 

m) Inbakeren doen we alleen op verzoek van de ouders/verzorgers en na duidelijke instructies van ouders/ 
verzorgers (het liefst mondeling en schriftelijk). 

n) De babyslaapkamer wordt elke dag gecontroleerd op kleine voorwerpen en speelgoed op de grond. 
o) Er mag geen speelgoed in de bedjes en slaapkamers in verband met gevaar van doorslikken. 
p) De babyslaapkamer is geen opslagruimte. 
q) Baby’s die wakker zijn halen we uit bed. 
r) Dreumesen en peuters slapen op een stretcher. 
s) Dreumesen slapen in een slaapzakje en de peuters onder een dekbedje waarvan de hoezen wekelijks 

worden gewassen.  
t) Kinderen mogen in bed geen spenen met een koordje eraan. Het koordje wordt verwijderd. 
u) In bed worden geen wijde shirts of pyjama’s gedragen. 
v) Voor het slapen gaan worden alle haarspeldjes, elastiekjes uit haren van de kinderen verwijderd. 
w) Wij ventileren de slaapkamers meerdere keren per dag. 
x) Kinderen mogen niet aan handen opgetild worden, maar onder oksels of in de middel of onder de billen. 
y) Wanneer een kind in wandelwagen in slaap valt, wordt speelgoed erom heen weggehaald en het kindje 

onder een deken gelegd. Wandelwagens houden we op dat moment in het zicht. 
 

14. Ziek kind 
a) Bij 38° Celsius vragen wij de ouders/verzorgers hun zieke kind te komen ophalen.  
b) (zie ook: ziekteprotocol). 
 

15. Verschonen 
a) Er mag geen speelgoed mee in de verschoningsruimte of WC. 
b) Als kinderen op de verschoningstafel liggen mogen de leidsters niet bij ze vandaan lopen. 
c) Alle benodigdheden staan op grijphoogte. 
d) Kinderen klimmen altijd onder begeleiding de trap op en af naar de verschoningstafel. 
e) Kinderen mogen niet aan handen opgetild worden, maar onder oksels of in de middel of onder de billen. 
f) De verschoningsruimte wordt elke dag gecheckt op kleine voorwerpen.  
g) De kasten zijn altijd dicht. 
h) Lotions e.d. bergen we op in een afgesloten kast of in la of zetten we hoog, zodat kinderen op de 

aankleedtafel er niet bij kunnen. 
i) Afvalbakjes staan zoveel mogelijk hoog of uit het zicht van kinderen. 
j) Er worden geen toiletblokjes in de wc’s gebruikt. 
k) KDV Bommes zorgt voor luiers, billendoekjes e.d. 
 

16. Eten en drinken 
a) Wij verwachten dat kinderen ’s ochtends ontbeten hebben voordat ze naar KDV Bommes komen. Bommes 

verzorgt geen ontbijt. 
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b) Het kinderdagverblijf hanteert het Lekker Fit programma en zorgt voor de nodige broodmaaltijden, fruit, 
drinken en verzorgingsproducten. 

c) Bij afwijkende verzorgingsproducten i.v.m. dieet, dienen de ouders/verzorgers zelfs zorg te dragen voor de 
verzorgingsproducten. 

d) Wij geven de dreumesen en peuters vers fruit. De baby’s krijgen iedere dag een vers bereidde fruithap. 
e) Om + 17.15 uur bieden we de kinderen nog een tussendoortje aan. 
f) Borstvoeding mag in flessen (voorzien van naam) in de vriezer op de groep gelegd worden. Wij laten het in 

de koelkast ontdooien en verwarmen het in de flessenwarmer. 
g) Flesvoeding wordt in het kinderdagverblijf hygiënisch klaargemaakt, dat wil zeggen dat handen wassen en 

schoon werken als vanzelfsprekend worden beschouwd. 
h) Flesvoeding wordt gemaakt met Nutrilon 1, 2 of 3 met Bar le Duc water en verwarmd in de magnetron.  
i) Op elke fles staat de naam van de baby. 
j) Wij geven na 17.00 uur baby’s geen flesvoeding meer. Op dat moment zijn er vaak minder groepsleidsters 

op de groep. Deze kunnen niet voldoende controle over de groep houden als er ook nog flesvoedingen 
gegeven worden. 

k) Kinderen wassen hun handjes voor de maaltijd. 
l) Kinderen die met de broodmaaltijd meedoen, krijgen eerst een boterham met hartig beleg; willen zij een 

tweede boterham mogen zij kiezen tussen hartig of zoet beleg. 
m) De maaltijd wordt gezamenlijk gegeten; kinderen lopen dan niet rond, doch zitten met zijn allen aan tafel. 

Als de kinderen moe zijn, brengen we ze alvast naar bed. 
n) Kinderen hoeven niet perse alles op te eten of drinken. Als het eten en drinken echt niet meer lukt, halen 

we het weg. We wachten tot iedereen klaar is met eten. 
o) Dreumesen en peuters drinken ’s morgens een beker kinderthee bij het fruit eten. Als kinderen meer 

willen mogen ze meer drinken. 
p) Tussen de middag drinken de kinderen melk of soja drank bij de boterham. 
q) Na het slapen wordt er water gedronken. Bij warmte in de zomermaanden wordt er nogmaals extra 

drinken aangeboden. 
r) Drukke kinderen worden in de kinderstoel naast de groepsleidster gezet zodat ze binnen het bereik van de 

groepsleidsters zitten. 
s) Met bestek, servies en etenswaren wordt niet gespeeld, vooral met messen is dat erg gevaarlijk.  
t) Messen op tafel worden buiten bereik van kinderen gelegd en in de gaten gehouden. 
u) De peuters mogen zelf hun brood smeren en gebruiken hiervoor een peutermes. De kinderen wordt 

geleerd niet met het peutermes te spelen. De kinderen mogen de peutermessen niet aflikken. 
v) Peutermessen die niet gebruikt worden liggen naast het bord op tafel. 
w) Na de maaltijd worden de handjes en gezichtjes van de baby´s en dreumesen gewassen.  
x) De peuters worden of geholpen of wassen zichzelf. Bovendien poetsen de dreumesen en peuters na de 

maaltijd hun tandjes. 
 

17. Toiletbezoek 
a) Toiletbezoek wordt vanaf de dreumesgroep gestimuleerd maar zeker niet geforceerd.  
b) Er vinden vaste toiletbezoeken per dag plaats. Tijdens de zindelijkheidstraining wordt het vaker aan de 

kinderen gevraagd. 
 

18. Keuken 
a) De vaatwasser zit altijd dicht i.v.m. scherpe voorwerpen in de vaatwasser. 
b) Als er vloeistof op de grond gemorst wordt, wordt dit direct opgeruimd. 
c) Elektrische apparaten staan zo opgesteld dat kinderen er niet bij kunnen. 
 

19. Schoonmaak 
a) Vuilniszakken worden aan het eind van iedere werkdag in de vuilcontainer weggegooid. 
b) De groep wordt schoongemaakt wanneer de kinderen in een andere ruimte verblijven om vallen en/of 

uitglijden op een natte vloer te voorkomen. 
c) De schoonmaak van de trappen, portaal en keuken vindt plaats na sluitingstijd. 
d) Schoonmaakmiddelen staan hoog of buiten het bereik van kinderen in af te sluiten kasten. 
 

20. Tuin 
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a) Wij streven ernaar om met de kinderen elke dag naar buiten te gaan. 
b) Eén van de leidsters gaat mee wanneer een kind of een groepje kinderen gaat plassen. 
c) Buiten mag er niet geklommen worden. 
d) Lange koordjes aan jassen worden bij buiten spelen van de kleding af gehaald. 
e) Iedereen mag helpen met opruimen. 
f) Op zonnige dagen worden er diverse parasols neer gezet. De dreumesen en peuters spelen zoveel mogelijk 

in de schaduw.  
g) Kinderen dragen petjes die ouders/verzorgers van thuis meegegeven. 
h) Bij zonnig weer worden de kinderen voor het buiten spelen ingesmeerd met een zonnebrandmiddel factor 

50. Dit wordt enkele malen per dag herhaald. 
i) Bij warm weer krijgen kinderen extra te drinken. 
j) Wanneer de kinderen in badjes spelen is er altijd toezicht. 
k) Wij controleren elk half jaar buitenspeelgoed op gebreken. Gebreken worden direct gemeld en 

gerepareerd. Indien speelgoed definitief kapot is, wordt het weggegooid. 
l) We leren de kinderen rekening met elkaar te houden en ze proberen ze te laten inzien wat er gebeurt bij 

ongewenste situaties: emmer op het hoofd, rondzwaaien van schepjes, rennen, hard fietsen, lopen/rennen 
om de zandbak. 

 

21. Uitjes 
a) Indien de groepsgrootte het toelaat en er voldoende begeleiding is kan er een uitstapje georganiseerd 

worden. 
b) Uitjes kunnen zijn: Blijdorp, Kralingse Bos, kinderboerderij, speeltuin, wandeling park, bezoek supermarkt, 

Rotterdam-The Hague Airport, kindervoorstelling in theater, Villa Zebra e.d.  
c) Voor deelname aan uitjes wordt vooraf toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers. 
 

22. Foto’s 
a) Op Bommes worden foto’s gemaakt van de kinderen tijdens thema’s. Deze foto’s worden uitsluitend aan 

ouders/verzorgers getoond en aangeboden. 
b) Als er bijvoorbeeld tijdens een cursus video opnames gemaakt worden blijven deze altijd in het bezit van 

Bommes. 
c) Voor foto- en video-opnames wordt vooraf toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers. 


