
 

2022-01 Huisregels Donkey Kinderdagverblijf en BSO  SAYPONTIGOHE 

 

 

 

Huisregels 
Binnen Donkey Kinderdagverblijf & BSO werken wij met huisregels. Dit zijn regels die wij met elkaar nastreven.  

✓ Donkey verwacht van haar medewerkers dat zij de normale omgangsvormen in achtnemen; 

✓ Ongewenste omgangsvormen zoals intimidatie, agressie, geweld en discriminatie worden binnen Donkey niet 

getolereerd en kunnen leiden tot sancties; 

✓ De volwassenen zijn zich bewust van hun macht over kinderen en gaan hier zorgvuldig mee om; 

✓ Alle medewerkers, gebruikers en bezoekers van Donkey Kinderopvang & BSO worden geacht zich te houden aan 

deze gedragsregels en zien erop toe dat anderen dat ook doen; 

✓ Bij Donkey Kinderopvang & BSO  is de voertaal Nederlands (conform de Wet kinderopvang). Gedurende de 

gehele opvang en door alle beroepskrachten wordt de voertaal gebruikt; 

✓ Vanuit de visie van Donkey wordt uitgegaan van respect voor ieder individu. Alle medewerkers, gebruikers en 

bezoekers van de kind centra van Donkey Kinderopvang & BSO worden geacht de ander met respect tegemoet 

te treden en de persoonlijke levenssfeer van de ander te respecteren. 

Algemene afspraken over veiligheid in Donkey Kinderopvang & BSO. Voor alle medewerkers, ouders, kinderen en 

bezoekers geldt het volgende: 

✓ De kinderen dienen direct hun schoenen uit te doen en hun jas op te hangen aan de daarvoor bestemde 

kapstokken in de ontvangstruimte. Hier kunnen ze ook een tas of rugzakje opbergen. Indien ze binnenschoenen 

bij zich hebben, kunnen die direct aangedaan worden. Hiervoor zijn de ouders verantwoordelijk; 

✓ Sluit hekjes en deuren altijd achter je. Zo voorkom je dat kinderen zonder begeleiding de opvang kunnen 

verlaten of een onveilige ruimte kunnen betreden. Alle tussendeuren dienen ook altijd gesloten te zijn; 

✓ Deuren dienen altijd in het slot gevallen te zijn voordat er weggelopen wordt, om letsel te voorkomen; 

✓ Tassen en andere persoonlijke eigendommen dienen opgeborgen te worden in de personeelskluisjes. Hierin 

kunnen voorwerpen zitten die een gevaar voor de kinderen kunnen opleveren. Laat ze nooit onbeheerd achter. 

✓ Het is de bedoeling dat de groepen tussen de speelmomenten door netjes opgeruimd worden. Zo voorkomen 

we dat er onnodig mensen vallen over rondslingerend speelgoed; 

✓ De mobiele telefoon wordt bij aanvang van de werkdag opgeborgen in het personeelskluisje en wordt niet mee 

de groep opgenomen. Voor spoedgevallen is de Donkey telefoon altijd bereikbaar; 

✓ Laat hete koffie of thee nooit onbeheerd staan op een voor de kinderen toegankelijke plek, ter voorkoming van 

brandwonden; 

✓ De kinderen gaan uitsluitend onder begeleiding naar het toilet, nooit alleen; 

✓ Het buitenterrein dient dagelijks opgeruimd te zijn en de zandbakken afgedekt en opgeruimd (zand in de bakken, 

niet er omheen); 

✓ Speelgoed wordt dagelijks gesorteerd in de bakken opgeruimd samen met de kinderen, zodat alles compleet 

blijft en thematisch ingezet kan worden; 

✓ Er wordt op de groepen niet met spullen gegooid; 

✓ Er wordt op de groepen niet gerend; 

✓ Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kind zodra het kind zich buiten de groep bevindt; daar valt ook het 

respectvol omgaan met spullen in de hal en gangen van Donkey onder; 

✓ Het is niet toegestaan om zelf speelgoed mee te nemen naar het kinderdagverblijf.  

 


