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Algemeen
De huisregels gelden voor alle betrokken partijen: kind, ouder, begeleiding, invalkracht, stagiair en 
begeleiding in opleiding. 

Personeel en invalkrachten
De wet stelt een pedagogische opleiding als harde eis voor iedereen die voor en bij Kinderhuis de 
Fuut werkt. We kijken hierbij naar de beroepskwalificatie zoals die geldt volgens de CAO 
Kinderopvang. Medewerkers moeten voor Kinderhuis de Fuut over meer kwaliteiten beschikken dan 
de gemiddelde begeleider van een BSO. Daarom werken wij bij voorkeur met mensen met een 
sociale en/of kunstzinnige HBO-opleiding. Affiniteit met natuuractiviteiten is een voorwaarde. 
Iedereen die voor en bij Kinderhuis de Fuut werkt, heeft een VOG (Verklaring omtrent gedrag).
Iedereen die voor en bij Kinderhuis de Fuut werkt, spreekt vloeiend Nederlands. Kinderhuis de Fuut 
streeft naar een personeelsbestand waarbij het mogelijk is bij ziekte van een van de personeelsleden 
vervanging uit eigen gelederen te leveren.

Begeleiding/kind-ratio
De begeleiding/kind-ratio is bij Kinderhuis de Fuut 1 op 8. In sommige gevallen wijken wij hiervan 
af en houden wij ons aan de wettelijk gestelde ratio van 1 begeleider op 10 kinderen. 

Regels en afspraken in de binnenruimte

• Het is binnen verboden om met een bal te spelen of met iets te gooien.
• Voor het eten handen wassen. Begeleiders wassen hun handen zoals beschreven in het protocol 

Gezondheid. Kinderen krijgen instructie over hoe zij hun handen moeten wassen. We gebruiken 
vloeibare zeep en zien erop toe dat de handen goed worden schoongespoeld.

• Elke middag worden er schone handdoeken klaargelegd. 
Tijdens het eten (binnen en buiten) is de regel dat kinderen zitten. Dit om onrust en verstikking te 
voorkomen.

• Iedereen helpt mee met opruimen, ook de kleinere kinderen. Speelgoed wordt na gebruik 
opgeruimd. Speelgoed wat kapot is zetten we apart om het te laten repareren of gooien we weg.

• Er mag niet in kasten, op tafels en op stoelen geklommen worden.
• In de binnenruimtes mag niet worden gerend i.v.m. uitglijden.
• Kinderen mogen alleen in de gang, keuken en het kleuterlokaal komen. Overige ruimten in school 

zijn niet toegankelijk.
• Alleen met zagen/gereedschap omgaan onder begeleiding.
• Alleen op de piano spelen met het volume zacht of de koptelefoon op en op verantwoorde wijze.
• Tijdens vakanties is Kinderhuis de Fuut de eerste gebruiker van het plein van Basisschool Blink. 

Voor de kinderen ‘s ochtends komen, moet het eventuele zwerfvuil zijn opgeruimd.
• De deur tussen de gang en de woonkeuken blijft ten aller tijden open staan.
• Als er vloeistof op de grond gemorst wordt ruimen we dit direct op.
• Speelgoed met touwtjes mogen geen langere touwtjes hebben dan 22 cm.
• Geen tassen met inhoud in de keuken laten staan. Er kunnen bijvoorbeeld sigaretten, medicijnen 

ed. in zitten. Tassen mogen niet rond slingeren of op de grond worden neergezet. Tassen 
opbergen in Fuutkluisjes in begeleidersruimte

• Losse snoeren van lampjes, radio’s e.d worden zo kort mogelijk gehouden en hoog opgeborgen.
• Meubilair wordt regelmatig op scherpe delen en splinters gecontroleerd. 
• Niet spelen in de buurt van de oven of fornuis.
• Thee wordt aan tafel gedronken, bekers worden in het midden van de tafel gezet. Theebekers 

worden niet onbeheerd achtergelaten.

 3



• Na het koken van water wordt het hete water in een thermoskan gedaan, zodat de waterkoker 
direct weer leeg is.

• Geen thee drinken met een kind op schoot.
• Elektrische apparaten zo opstellen dat ze niet bereikbaar zijn voor kinderen
• Als een lamp kapot is moeten wij deze snel vervangen of ernaar laten kijken
• Kinderen niet op glad schoeisel zoals sokken laten lopen.
• Alleen bij het fornuis onder begeleiding. De kinderen wordt geleerd waarom en hoe ze voorzichtig 

met een fornuis om moeten gaan. Laat pannenstelen altijd naar achteren wijzen. Gebruik zoveel 
mogelijk de achterste pitten.

• De kinderen mogen zelf hun brood smeren en gebruiken hiervoor een mes, de kinderen wordt 
geleerd niet met de mes te spelen.

• Aan het einde van de middag wordt het zandbaknet over de zandbak heen getrokken. 

Sociale vaardigheden
Kinderen laten elkaar uitspreken en luisteren naar elkaar, ze schreeuwen niet door elkaar heen. 
Kinderen mogen niet slaan, schoppen, vechten, schelden of spugen. Aan het einde van de middag, 
helpt iedereen met opruimen. Kinderen gooien niet met materialen en gaan hiermee zuinig om, 
maken niets opzettelijk kapot.

Omgang met onacceptabel gedrag
De begeleiding luistert eerst goed naar het kind. De begeleiding geeft uitleg waarom zijn gedrag 
niet geaccepteerd wordt. Er wordt samen naar een oplossing gezocht. Wanneer lastig of 
onacceptabel gedrag vaker voorkomt zullen de begeleiders in gesprek gaan met ouders/verzorgers 
om af te stemmen hoe we het kind het beste kunnen begeleiden in het anders leren omgaan met 
zijn/haar negatieve gedrag. 

Eten en drinken
Kinderen krijgen van Kinderhuis de Fuut groenten en/of fruit, rijstewafels, brood, ontbijtkoek etc te 
eten. Regelmatig bakken wij broodjes aan een stokje op het vuur, bakken we popcorn etc. Als 
traktaties adviseren wij een gemengd, gezond aanbod van fruit, gedroogd fruit, kaas etc.
Fruit en groenten worden gewassen voordat we het eten. Voedselintolerantie en allergieën dienen 
uitdrukkelijk aan ons bekend gemaakt te worden tijdens de intake en staan vermeld op de 
intakelijst.

Hygiëne en veiligheid
Er is altijd tenminste 1 begeleider aanwezig met het diploma kinder-EHBO. De begeleiders hebben 
korte en schone nagels. Wanneer een kind ziek is mag het geen fysiek contact hebben tijdens 
spelletjes. Wanneer wij verhoging of koorts constateren bellen wij direct ouders/verzorgers om te 
overleggen. Bij luizen wordt erop gelet dat de kinderen de kleren niet tegen elkaar aanleggen/op 
elkaar leggen. Uitgebreide regels en afspraken mbt gezondheid worden beschreven in het Protocol 
Gezondheid. 

Ziekte en medicijnen
Bij medisch handelen of medicijntoediening vragen wij ouders ruim vooraf contact op te nemen met 
coördinator Nina van der Hoek. De pedagogisch medewerkers zijn niet zonder meer bevoegd 
medicijnen toe te dienen. Wanneer ouders echter een uitgebreide instructie en overdracht kunnen 
verzorgen, indien nodig m.b.v. de arts, dan is medicijntoediening wel bespreekbaar. Wij hanteren 
een formulier waarin ouders toestemming geven aan de pedagogisch medewerker om de benodigde 
medicijnen toe te dienen.
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Overig
• Bij het vermoeden van seksueel misbruik of kindermishandeling volgen wij een protocol volgens 

de richtlijnen van de GGD. 
• Voor het zoekraken of beschadigen van meegenomen spullen is Kinderhuis de Fuut niet 

aansprakelijk.
• Het is ten aller tijde (binnen en buiten) verboden te roken. 

Protocollen
De volgende protocollen zijn bij Kinderhuis de Fuut digitaal op te vragen: 

Protocol Gezondheid
Protocol Fietsen
Protocol Varen op de Lek
Protocol Spelen bij de waterkant
Protocol Help-bij Nood
Omgaan met grote grazers
Meldcode, vermoeden kindermishandeling.
omgaan

Veilig Buiten Spelen
Onze protocollen, regels en afspraken ten aanzien van het spelen in de vrije natuur staan uitgebreid 
beschreven in het document ‘Veilig Buiten Spelen’, de huisregels voor de tijd waarin wij buiten 
spelen. 
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