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April 2020 

 
 
Huisreglement Veiligheid & Hygiëne KDV 
Voor u ligt het huisreglement van Kinderdagverblijf Poemelke. Wij vinden de veiligheid en 
gezondheid van uw kind uiterst belangrijk. U als ouder draagt ook bij aan de veiligheid en 
hygiëne binnen Kinderdagverblijf Poemelke. Daarom hebben wij huisregels ontwikkeld 
om samen de veiligheid en gezondheid van uw kind zoveel mogelijk te waarborgen. 
 
Algemeen: 
We vragen u als ouder; 

• Niet te roken in het Kinderdagverblijf, alleen op de daarvoor bestemde plaats op 
de parkeerplaats van het Kinderdagverblijf. 

• Te kloppen voordat u een deur voorzichtig opent, er kan altijd een kind achter de 
deur zitten. 

• Deuren en buitenhekken te allen tijde te sluiten na gebruik. 
• Uw kind niet alleen in de entree achter te laten of zelfstandig de buitendeur te 

laten openen. 
• Uw kind rustig te laten lopen in het Kinderdagverblijf in plaats van te laten 

rennen. 
• Tassen en jassen van uw kind op te bergen op de hiervoor bestemde plaatsen. 
• Uw eigen tassen hoog weg te zetten zodat kinderen er niets uit kunnen pakken. 
• Buggy’s en kinderwagens dienen achteraan in de gang geplaatst te worden, zodat 

ze niet de ingang blokkeren. Maxi-cosi’s kunnen geplaatst worden in gang 
tegenover het washok, aangezien hier geen mensen door hoeven.  

• Een duidelijke overdracht te geven wanneer u uw kind brengt. 
• Reserve kleding, een slaapzak, en eventueel een fles, speen en knuffel in het 

bakje van uw kind te leggen. 
• Wanneer het kind gebruik maakt van crème/zalf dient u dit zelf als ouder mee te 

geven. 

• Persoonlijke spullen te voorzien van de voor- en achternaam van uw kind. 
• Uw kind geen sieraden of kleding met touwtjes te laten dragen. 
• Uw kind geen elastiek of haarspeld te laten dragen wanneer hij of zij dit 

regelmatig uit het haar haalt, of wanneer het regelmatig uit het haar valt. 
• Uw kind geen speelgoed van thuis mee te geven. 

• Spenen van uw kind te controleren op defecten en regelmatig uit te koken en te 
vervangen (minimaal een keer per week uitkoken). 

• Geen koord aan de speen van uw kind te hangen. 
• Een passende, seizoensgebonden, slaapzak voor uw kind mee te nemen, indien 

het kind hier goed in slaapt. 
• 's Zomers een pet of hoed voor uw kind mee te nemen. 
• 's Zomers uw kind voor het brengen in te smeren met zonnebrandcrème. 
• 's Zomers een zwemluier mee te nemen voor uw kind wanneer uw kind nog een 

luier draagt. 
• Wanneer uw kind opgehaald wordt door iemand anders dit vooraf aan ons door te 

geven. Deze persoon moet, wanneer volledig onbekend op het Kinderdagverblijf, 
in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. 

• Wij willen u er op wijzen dat u verantwoordelijk bent voor uw kind en het gedrag 
van uw kind ten tijde van het haal-, en brengmoment. 

• Uw kind bij de pedagogisch begeleid(st)er af te melden wanneer u hem of haar 
meeneemt. 
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• Regelmatig in het bakje van uw kindje te kijken. Hier zitten regelmatig 
knutselwerkjes in. Ook kunt u zo in de gaten houden als er iets op is (te denken 
aan tandpasta, luiers enz.). Oudere knutselwerkjes worden vaak bij de aanvang 
van een nieuw thema mee naar huis gegeven (om de 6 weken). 

 
Voeding: 
We vragen u als ouder; 

• Kinderen geen etenswaren in de hand mee te geven. 
• In acht te nemen dat de borstvoeding voldoet aan de eisen. (zie 

www.kinderopvangtotaal.nl) 
• Wijzigingen in het voedingsschema of persoonsgegevens aan de pedagogisch 

begeleid(st)er van uw kind door te geven. 
• Een warme maaltijd mee te geven aan uw kind, als u wenst dat uw kind deze 

nuttigt. Zo niet, dan krijgt het kind standaard een boterham op de groep. 
Kinderdagverblijf Poemelke maakt gebruik van een magnetron om deze maaltijd 
op te warmen.  

• De bakjes met eten van uw kind dat u zelf mee brengt te voorzien van voor- en 

achternaam. 
• Flessen goed te reinigen/uit te koken. 
• Flessen en (borst)voeding goed te merken met de voor- en achternaam van uw 

kind en de datum van afkolven. 
• Geen voedsel mee te geven dat bederfelijk is en langer dan 30 minuten buiten de 

koelkast is geweest. 
 
Medisch: 
Ons medisch beleid is er op gericht om de kans op besmetting van kinderen onderling zo 
klein mogelijk te houden. Daarnaast vormen de behoefte van het kind en het aanbod van 
dagelijkse zorg voor ons de pijlers van ons beleid ten aanzien van het zieke kind op de 
groep. Centraal staat dat de dagelijkse zorg die wij op de opvang bieden, aan moet 
sluiten aan de behoefte van het kind. 
Het kan zijn dat uw, tijdelijk, zieke kind meer zorg vraagt dan de pedagogisch 

begeleid(st)er op dat moment kan bieden. De extra zorg gaat dan ten koste gaan van de 
andere kinderen. Dit is niet wat wij als Kinderdagverblijf Poemelke wensen. Daarnaast 
willen we uw kind ook niet te kort doen. Het groepsgebeuren kan daarnaast ook te 
belastend zijn voor uw kind. 
We vragen u als ouder; 

• Uw kind thuis te laten als uw kind een lichaamstemperatuur van 38°C of hoger 
heeft. 

• Uw kind thuis te laten als uw kind een besmettelijke ziekte heeft. 
• Het kind thuis te laten als uw kind in ernstige mate diarree heeft. 

 
Ook kan het zijn dat uw kind medicatie nodig heeft, welke onze pedagogisch 
begeleid(st)ers aan het kind moeten toedienen. Hier bestaan duidelijke richtlijnen voor. 
Informeer bij de pedagogisch begeleid(st)ers van Kinderdagverblijf Poemelke wat de 
richtlijnen hiervoor zijn (Zie: Protocol Ziekte & Medicatie (etc.) 2019). 

Op grond van het van het bovenstaande hebben we de volgende regels opgesteld; 
1. Wanneer uw kind een verhoogde lichaamstemperatuur heeft laten wij u dit weten. 
Wanneer uw kind 38°C koorts heeft, of dusdanig uit haar doen is, dat zij een groter appèl 
doet op de zorg van een pedagogisch begeleid(st)er, of het groepsgebeuren zelf als 
belastend ervaart, wordt er contact opgenomen met ouders. In overleg wordt dan 
gekeken wat er gedaan wordt. Mocht de temperatuur boven de 38,5°C komen, moet uw 
kind zo snel mogelijk opgehaald worden. Dit is ook het geval wanneer uw kind een 
besmettelijke ziekte heeft. 
2. We vragen u als ouder de toestemming voor het verstrekken van geneesmiddelen 
schriftelijk vast te leggen op de daarvoor bestemde formulieren. 
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Geef altijd de originele verpakking mee, zodat de pedagogisch begeleid(st)er deze nog na 
kan lezen. 

3. Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van 

tanden en kiezen (al dan niet met koorts), na een inenting of bij pijn of koorts zonder 

directe aanleiding. Koorts heeft altijd een oorzaak, die vaak niet direct aan te tonen is. 
Indien ouders ’s ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording 
daarvan ook bij de ouder. Het is niet toegestaan om gedurende de dag (of van te voren) 
bij Kinderdagverblijf Poemelke het kind een paracetamol toe te dienen, zodat de koorts 
zakt, en het kind op het Kinderdagverblijf kan blijven. 
Alleen in uiterste nood wordt paracetamol toegediend. Omdat Kinderdagverblijf Poemelke 

aansprakelijk is voor het kind gedurende het verblijf, wordt alleen paracetamol 
toegediend als ouders het medicatieformulier hebben getekend. De verantwoordelijkheid 
ligt dan niet meer bij Kinderdagverblijf Poemelke, maar bij de ouders. Ouders dienen het 
gebruik van paracetamol altijd te overleggen met een huisarts.  
6. U dient eventuele geneesmiddelen altijd in de originele verpakking met een originele 
bijsluiter aan te leveren. 
7. Als Kinderdagverblijf volgen wij de richtlijnen van de GGD op wanneer uw kind besmet 

is met een infectieziekte. Wij vragen u als ouder, de richtlijnen van de GGD ook op te 
volgen. Zo krijgen we de infectieziekten snel onder controle. (zie www.ggd.nl) 
8. We vragen u als ouder blaasjes en wondjes zorgvuldig af te plakken. Wanneer dit niet 
mogelijk is door de grote hoeveelheid blaasjes, dan is uw kind niet toegestaan bij 
Kinderdagverblijf Poemelke, tot de blaasjes zijn ingedroogd (dit geldt ook voor de 
waterpokken). Ook wondvocht is over het algemeen besmettelijk en daarnaast niet 
hygiënisch in een situatie waar kinderen veel onderling contact maken en dingen in hun 

mond stoppen. 
9. Wanneer uw kind hoofdluis heeft, vragen wij u zelf zorg te dragen voor een effectieve 
bestrijding. (Let op dit dient in twee fasen te gebeuren!)  
 
Overig: 
We vragen u als ouder; 

• Wijzigingen in persoonlijke gegevens aan de pedagogisch begeleid(st)er van uw 

kind door te geven. 
• Uw kind af te melden wanneer hij of zij niet komt. 
• Het is voor kinderen heel duidelijk als regels die op het Kinderdagverblijf worden 

aangeleerd, thuis worden voortgezet. Wij willen u dan ook graag op de hoogte 
brengen van de regels die wij de kinderen aanleren: 
1. We leren de kinderen de binnenkant van hun elleboog voor hun mond te 

houden en hun hoofd weg te draaien bij hoesten/niezen. En indien nodig hun 

handen te wassen na niezen/hoesten. 
2. We snuiten/leren kinderen hun neus te snuiten. 
3. Pedagogisch begeleid(st)ers leren de kinderen hun handen te wassen, en 

controleren of de kinderen het ook zo doen. 
4. We leren de kinderen op het moment dat ze starten met zindelijkheid de 

'goede volgorde' van het wc bezoek: broek naar beneden - gaan zitten - 
eventueel hulp vragen bij billen poetsen - broek omhoog - doortrekken - 
handen wassen - naar de groep. Pedagogisch begeleid(st)ers helpen in dit 
proces. 

• De algemene regels bij ons aan tafel, zowel bij het ontbijt en de luch zijn: 
1. Wij beginnen met ons eet smakelijk lied. Hierna krijgen alle kinderen een 

boterham en kunnen ze gaan eten. 
2. Niet met bordjes/bekers spelen. 

3. Kinderen krijgen maximaal 1 cracker en maximaal 3 boterhammen per 
maaltijd. 

4. Blijven zitten tijdens de maaltijd. 
5. Netjes vragen als ze iets willen hebben. 
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6. Ook leren we de kinderen de vaardigheden die bij het eten horen. 
7. Vanaf één jaar drinken alle kinderen bij ons uit een beker. 
8. De kinderen vanaf 6 maanden tot een jaar, die daar aan toe zijn, leren we in 

deze periode, te drinken uit een beker. Het liefst uit een gewone beker. Als 
eventuele tussenstap gebruiken we tuitbekers. 


