
Huisafspraken BSO in de Wolken versie maart 2020 

BSO In de Wolken heeft huisafspraken. Deze huisafspraken zijn opgesteld om risico’s die kinderen en 
het personeel op de buitenschoolse opvang lopen te verkleinen. Sommige regels zijn specifiek voor 
kinderen, andere voor ouders, andere voor de medewerkers. Van kleine ongevallen worden registraties 
bijgehouden. Soms is het nodig om naar aanleiding hiervan nieuwe huisafspraken op te stellen, of te 
kijken of het onder een bestaande huisafspraak valt. Dit gebeurt door het jaar heen. 
  
Sociale huisafspraken: 

1. We spelen samen en sluiten niemand buiten; 
2. We lachen samen maar lachen elkaar niet uit; 
3. We doen elkaar geen pijn, ook niet met woorden. We gebruiken ook geen schuttingstaal en 

vloeken niet; 
4. We maken geen spullen stuk en ruimen onze eigen spullen op, opgeruimd staat netjes!; 
5. We helpen elkaar; 
6. We geven elkaar opstekers en geen afbrekers; 
7. We proberen zoveel mogelijk samen conflicten op te lossen door samen het gesprek aan te 

gaan; 
8. Voor een evt. maaltijd zijn we een ogenblik stil voor diegene die willen bidden voor hun eten; 

  
Huisafspraken m.b.t. veiligheid en hygiëne:  
  

9. We letten goed op in het verkeer en op de speelplaats; 
10. Binnen lopen we op onze anti-slipsokken of dragen sloffen; 
11. Buiten rennen we, binnen doen we dat niet, dat is het wandelgebied, ook op de trap, rennen, 

spelen of glijden we niet; 
12. We spelen niet dicht bij de ramen om zo te voorkomen dat het raam stuk gaat of gegooid 

wordt; 
13. We gebruiken het speelgoed en gereedschap waar voor het bedoeld is; 
14. Binnenspeelgoed is voor binnen en buitenspeelgoed, zoals harde ballen, is voor buiten; 
15. Eten en drinken doen we zittend aan tafel; 
16. Handen worden gewassen voor: 

het aanreiken en bereiden van voedsel 
het eten of het helpen bij het eten 
wondverzorging 
schoonmaakwerkzaamheden 
Handen worden gewassen na: 
Hoesten, niezen, snuiten 
Toiletgebruik 
Contact met lichaamsvocht (snot, ontlasting, bloed, bijv. na het krabben aan wondjes of blaasjes) 
Buiten spelen 
Contact met vuile was of afvalbak 
Schoonmaakwerkzaamheden 
Insmeren met zalf 
Dieren 

  
17. Handenwassen:  

De handen worden gewassen in het toilet met koud water en zeep welke over de gehele 
handen wordt verdeeld onder de kraan. Daarna worden de handen goed schoongespoeld. 
Of  de handen worden schoongemaakt met desinfecterende handgel, welke op altijd op tafel 
staat bij eetmomenten. 
De kraan wordt elke dag schoongemaakt. Ook worden de vaat- en handdoeken elke dag 
vervangen. Het toilet wordt dagelijks schoongemaakt. (Zie schoonmaakrooster). 
  
 
 
 



18. Hoesthygiëne: 
• Er wordt in de elleboog gehoest. 
• Hoesten of niezen in de richting van een ander wordt voorkomen. 
• Na het hoesten, niezen of neus snuiten worden de handen gewassen. 
• Kinderen worden de bovenstaande hoestregels geleerd. Er zijn altijd tissues 

aanwezig. De pedagogisch medewerker zijn erop toe dat kinderen hun neus 
snuiten bij snottebellen. Tissues worden na eenmalig gebruik gelijk weg 
gegooid.  

  
19. Ziekte: 

Een ziek kind: Bij ziekte blijft het kind thuis. Kinderen zijn ziek als ze meer dan 38 graden 
koorts hebben.  
Als wij vermoeden dat een kind koorts heeft, wordt de temperatuur opgenomen. De 
thermometer wordt voor en na ieder gebruik met alcohol 70% gedesinfecteerd. Ook wordt de 
thermometer met water en zeep gereinigd. Wanneer er meerdere kinderen diarree hebben 
of een besmettelijke ziekte met open wondjes worden ouders verzocht de kinderen op te 
halen. Ouders worden verzocht de open wondjes van kinderen te bedekken. Wanneer dit niet 
mogelijk is, is overleg met de leidinggevende nodig om te bezien of het kind kan komen. 
Hierbij worden de richtlijnen van de GGD gevolgd.  
In geval van vergiftiging wordt direct 112 gebeld. 
Wondjes: De EHBO-doos bevindt zich buiten bereik van de kinderen. 
Wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt. Deze wordt indien nodig tijdig 
vervangen. Bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed 
zijn vermengd worden wegwerphandschoenen gedragen. Voor het aanbrengen van zalf 
worden ook wegwerphandschoenen gedragen. Zalf wordt enkel uit tubes of wegwerpflacons 
gebruikt, niet uit potjes. Bij bijtincidenten waarbij bloed vrijkomt wordt binnen 24 uur contact 
opgenomen met de bedrijfsarts, huisarts of GGD. 
Kinderen met een koortslip mogen anderen niet zoenen. 
Medicatie: Het team van BSO In de Wolken is niet bevoegd om medicatie toe te dienen en 
zal dit dus ook niet doen, mits schriftelijke toestemming van ouders via een 
medicijnverstrekkingsverklaring. Ouders leveren juiste medicatie in originele verpakking aan, 
deze is onbedorven en op maat. Pijnstillers worden alleen toegediend na telefonisch overleg 
met de ouders. 
Zie verder “protocol geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen”. In het dossier van 
elk kind (kids@admin) wordt het medisch dossier bewaard en bijgehouden.  
Een zieke medewerker: Bij ziekte van de pedagogisch medewerker(s) zorgt BSO In de 
Wolken vervangen. In geval van buiktyfus, paratyfus, bloederige diarree en open tbc 
opgelopen tijdens bijvoorbeeld een vakantie kan de pedagogisch medewerker niet werken. Bij 
besmettelijke ziektes als (gewone) diarree of huiduitslag wordt overleg met de ARBO-arts 
gevoerd. In geval van verkoudheid zonder koorts wordt extra op de handhygiëne gelet, maar 
wordt er wel gewerkt. 

  
20. Regels toiletgebruik: 

• Kinderen worden geleerd om met hun handen de toiletbril niet aan te raken; 
• Het toilet is geen speelplek (dus geen speelgoed); 
• Van te voren zeggen dat je naar het toilet gaat; 
• Na afloop handen wassen; 
• Wanneer een kind in zijn broek heeft geplast verschoond het kind zich in de 

WC, pedagogisch medewerker helpt het kind zo nodig; 
• Handen worden gewassen na het afvegen van de billen van een kind; 

  
21. Vuile & kapotte spullen: 

Afval, vuil en nattigheid op de vloeren ruimen we zo snel mogelijk op. Wanneer er gemorst 
wordt, wordt er ook gelijk schoongemaakt. Dit geld uiteraard ook wanneer iets verontreinigd is 
met pus of wondvocht;  Gemorst bloed wordt met handschoenen aan met een papieren tissue 
verwijderd, daarna wordt de vloer schoongemaakt met water en schoonmaakmiddel. De vloer 
wordt daarna droog gemaakt en als laatste gedesinfecteerd met 70% alcohol.  
Sommige spullen kunnen niet direct schoongemaakt worden. Deze vuile spullen komen in een 
schoonmaakmand, of in de vaatwasser (keukenservies). 



In het algemeen wordt speelgoed vier keer per jaar schoongemaakt (zie verder 
schoonmaakrooster); 
Vaatdoek wordt na gebruik onder heet stromend water uitgespoeld. Vuile vaatdoekjes worden 
direct vervangen; 
Kapotte spullen worden direct apart gelegd; 
Speelgoed dat vervuilt is met bloed diarree of braaksel wordt gedesinfecteerd.  
Speelgoed wat in de mond is geweest wordt na gebruik schoongemaakt; 
De verkleedkleren en stoffen speelgoed of knuffels worden 1 keer per maand gewassen om 
40 graden. Verkleedkleren gedragen door een kind dat ziek was worden gelijk gewassen, dit 
geld ook voor stoffen speelgoed waar het kind mee gespeeld heeft; kapot speelgoed wordt 
direct verwijderd; 
Met bloed bevuild textiel wordt op 60 graden gewassen. 

  
22. Wij scheiden zoveel mogelijk ons afval. In de keuken staat een afvalemmer met gesloten 

deksel voor restafval, een afval emmer met gesloten deksel voor GFT en een paar bakken 
voor plastic, glas en papier. Deze worden dagelijks geleegd;  

  
23. Voeding: 

Voedselbereiding: Er wordt gewerkt m.b.v. HACCP. Eenmaal per week wordt de koelkast 
gecontroleerd. Inkopen voor de warme maaltijd worden op dezelfde dag bereidt. Maaltijden 
worden niet nogmaals opgewarmd en opgegeten. Voedsel wordt hygiënisch bereid. Rauwe 
ingrediënten worden tot min. 75 graden in de kern verhit. Er is een thermometer aanwezig in 
de keuken. Er wordt gewerkt met schoon keukenmateriaal. Voedsel wordt indien nodig 
gekoeld bewaard in de koelkast waar de temperatuur min 7 graden is, voorzien van datum 
indien dit ontbreekt en eenmaal per week wordt het voedsel gecontroleerd op 
houdbaarheidsdatum. Datum van aanbreken van bederfelijke voedingsmiddelen wordt 
genoteerd op de verpakking. Producten worden vlak voor gebruik uit de koelkast gehaald. We 
gebruiken aparte messen voor elk beleg (bijvoorbeeld pasta, leverworst, etc).  
Hygiëne aan tafel: Elk kind heeft zijn eigen servies en bestek. PW let er op dat elk kind zijn 
eigen bestek en servies gebruikt. We eten en drinken aan tafel. Na afloop van een maaltijd 
krijgt elk kind een lotiondoekje, welke daarna weggegooid wordt.  
Bij warm weer wordt het buiten eten van zoet eten beperkt. 
Meebrengen eigen eten: Op studiedagenopvang nemen kinderen eigen eten en drinken 
mee. De ouders worden geïnstrueerd geen bederfelijke voedingsmiddelen mee te geven, als 
deze langer dan 30 minuten buiten de koelkast zullen zijn. Bij aankomst worden 
meegebrachte bederfelijke voedingsmiddelen in de koelkast gezet.  

  
24. Buitenspelen, waar denken we ook aan?  

Het terrein:Het terrein is omheind door een hek. Het terrein wordt regelmatig gecontroleerd 
op zwerfafval, losse stenen en takken. Buiten dit hek mogen de kinderen niet zonder 
begeleiding komen. Tijdens het buitenspelen is er een pedagogisch medewerker aanwezig. 
Wanneer hij of zij toch even naar binnen moet wordt er gevraagd aan een ouder kind om extra 
op te letten. Verder hanteren wij het protocol buitenspelen. Zie map protocollen.  
Het weer: Wanneer kinderen buiten zijn, speelt het weer een rol. Ouders dragen zorg voor 
passende kleding bij elk seizoen. Bij buitenactiviteiten zullen we ouders vragen te zorgen voor 
passende kleren. 
Kinderen worden vanaf april tot september ingesmeerd met zonnebrandolie factor 50 op 
onbedekt lichaam (gezicht, armen). Tijdens lange dagen worden de kinderen meerdere keren 
ingesmeerd. In de zomer wordt gezorgd voor extra drinken (water).  
Bij extreme hitte wordt de duur van het buitenspelen beperkt, ook spelen we dan niet te 
actieve spelletjes. PW-ers handelen volgens protocol Hitte. 
Insecten: Kinderen kunnen gestoken worden door insecten zoals teken en wespen. Na een 
boswandeling of andere buitenactiviteiten worden kinderen gecontroleerd op teken. In de 
verbandtrommel in de theaterzaal liggen insectentangen en de alcohol. Hiermee kan een 
teek of een wespenangel verwijderd kan worden en gedesinfecteerd. Ouders worden hierover 
direct geïnformeerd. PW-ers handelen volgens protocol Insecten- en tekenbeten. 
Uitwerpselen dieren: De zandbak wordt voor gebruik gecontroleerd op uitwerpselen van 
dieren. Indien deze worden aangetroffen, worden deze met ruim zand uit de zandbak 
verwijderd. Wanneer de zandbak niet wordt gebruikt zit de deksel op de zandbak. In onze 
ontdektuin worden geen voor kinderen schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt.  



  
25. Binnenruimte: 

Luchtklimaat: De temperatuur van de groepsruimte ligt tussen de 17 en 22 graden. De 
luchtvochtigheid wordt regelmatig gecontroleerd. Bij een langdurige luchtvochtigheid van meer 
dan 60% worden maatregelen genomen. Er wordt elke dag gelucht. Wanneer het warm wordt 
door bijvoorbeeld veel lichamelijke inspanning tijdens de dansles wordt er extra gelucht, ook 
wordt er extra gelucht wanneer we geverfd hebben. De temperatuur in de verblijfsruimte wordt 
op 20°C ingesteld en het ventilatiegedrag wordt aangepast wanneer de temperatuur oploopt. 
Ook houden we het CO2-gehalte in de gaten. In de verschillende ruimtes worden 
temperatuurschommelingen van meer dan 5°C voorkomen. De mechanische ventilatie wordt 
conform de veiligheidseisen gecontroleerd.  
Dakramen worden bij openen met beveiliging vastgezet op kierstand. Bij overlast van insecten 
worden ramen gesloten.  
Luchtkwaliteit: Er wordt uiteraard niet gerookt in de binnenruimte. Tevens wordt er ook niet 
buiten gerookt in de tuin. We letten er op dat er geen giftige of sterk ruikende planten of 
planten met harige bladeren aanwezig zijn op de BSO. Wekelijks wordt stof van stengels 
en bladeren van kamerplanten gespoeld. Elk jaar worden de binnen-planten opnieuw 
vervangen, hierbij worden de potten schoongemaakt. Er worden geen wierookstokjes, 
kaarsen, waxinelichtjes, olie, gel, enz. gebrand. Er worden geen sterk geurende producten 
gebruikt.In ruimtes met kinderen worden geen spuitbussen (verf, haarlak en luchtverfrissers) 
gebruikt, ook wordt er alleen met lijm op waterbasis gewerkt.Schoolborden worden met een 
vochtige doek schoongemaakt. Voor schoolborden wordt stofvrij krijt gebruikt. 
Licht en electra: In de wintermaanden wordt op tijd de verlichting aangedaan. Alle ruimtes 
zijn voorzien van verlichting. De stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeveiligers.  

  
26. Veilig schoonmaken: 

Schoonmaakmiddelen worden na gebruik direct veilig en hoog opgeruimd in de werkkast. De 
deur van deze kast is gesloten. Er wordt gedweild als kinderen er niet over kunnen uitglijden. 
Dus op momenten wanneer er geen kinderen op de vloer spelen. Er zijn geen chemicaliën, 
zoals verf op terpentine basis aanwezig. Tijdens het gebruik van een stofzuiger of droge 
wisser wordt gelucht.  
Tijdens de chillweek worden knutselwerkjes en dergelijke mee naar huis genomen, wat nog 
achterblijft wordt weggegooid.  
  

27. Een veilige keuken: 
Het kookgedeelte van het keukenlaboratorium is afgescheiden d.m.v een hekwerk. Tijdens het 
koken is dit gedeelte niet toegankelijk voor de kinderen. Na gebruik van de koffie en thee-
apparaten wordt de stekker er uitgehaald, het stopcontact heeft een veiligheidsstopcontact. 
Tijdens het koken wijzen de pannenstelen naar achteren. Oven wordt bediend door PW-er. 
De apparaten worden naar achteren geschoven zodat ze niet van het aanrecht getrokken 
kunnen worden. Scherpe messen, de dunschiller en de kaasschaaf staan apart waar kinderen 
niet bij kunnen. Kinderen mogen hier alleen onder toezicht mee werken. 
Kokend water is het gevaarlijkst! Pedagogisch medewerkers zetten thee en koffie hoog weg 
en schenken bij de thee altijd wat koud water. Thee en koffie wordt bewaard in 
thermoskannen. 
Als kinderen gebruik maken van de kraan in de keuken, leggen wij uit dat blauw voor koud 
staat en rood voor warm.  
  

28. Ouders verantwoordelijk bij halen: 
Om duidelijkheid in verantwoordelijkheid te schetsen wanneer de pedagogisch medewerker 
en de ouder aanwezig is, wordt gesteld dat zolang de ouder er is, hij of zij verantwoordelijk is 
voor (het handelen van) het kind.  
De kinderen kunnen in de vakanties tussen 8.00  en 9.15 uur gebracht worden. Ophalen kan 
om 16.30 uur of na 17.15 uur, dit in verband met de broodmaaltijd op 17.00 uur. 
Op schooldagen adviseren wij het ophalen of iets voor 17.00 uur te doen, na het 
activiteitenprogramma en voor het eetmoment, of na het eetmoment vanaf 17.15 uur. 

  



29. Tassen van pedagogisch medewerkers zetten zij in op de kast in de keuken. De ouders 
hangen hun tas aan de kapstok of houden hun tas bij zich, zodat kinderen niet spullen, zoals 
medicijnen of sigaretten uit de tassen kunnen halen. 

  
30. Privacy De foto’s die gemaakt worden zullen niet zonder toestemming op de website 

geplaatst worden. Ook mogen de foto’s uit nieuwsbrieven niet worden doorgestuurd naar 
derden.   

  
31. Dieren: 

Dieren worden alleen toegelaten als uit een inventarisatie blijkt dat er geen kinderen zijn met 
een allergie voor huisdieren; 
Kinderboerderijen worden alleen bezocht na overleg met de ouders; 
Bij contact met dieren houden we handenhygiëne in acht zoals besproken in afspraak 17. 

 


