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Vestigingsafspraken buitenschoolse opvang bij KinderRijk 
Onderstaande huisafspraken van KinderRijk vallen onder de “overeenkomst kinderopvang” die met jou als 
ouder/ verzorger afgesloten wordt. Op alle vestigingen van KinderRijk gelden afspraken voor iedere 
gebruiker en bezoeker. Doel is om samen te zorgen voor een optimale omgeving voor de kinderen. Wij 
verzoeken je dan ook deze afspraken zorgvuldig door te nemen. Bij vragen kun je altijd terecht bij de 
leidinggevende van de vestiging of pedagogisch medewerkers van de groep van je kind(eren).  
 
De eerste dagen op de BSO 
Bij de start op de buitenschoolse opvang staat het zich veilig voelen in de nieuwe omgeving centraal.  
De kennismakingsfase gaat in op de eerste dag van het contract. Afspraken over de kennismakingsfase 
worden tijdens de intake vastgelegd, maar kunnen worden bijgesteld als deze fase anders verloopt dan 
voorzien. Pedagogisch medewerkers bekijken goed wat voor het kind het beste is tijdens de eerste dagen en 
overleggen hierover met de ouders. Het kind is de hele dag welkom. Als ouder kun je een deel van de dag 
op de groep blijven. 
 
Halen en brengen 
De haal- en brengtijden (tijdens de vakanties) zijn ingesteld om rust te brengen op vaste perioden gedurende 
de dag, zodat een veilige, rustige sfeer kan ontstaan. Hierdoor is er ruimte voor individuele én voor  
groepsactiviteiten. Dit bevordert de ontwikkeling en verruimt de ontplooiingsmogelijkheden van de kinderen. 
Enkele afspraken op een rij: 

 De haaltijd van de kinderen is vóór 18.30 uur. 

 De brengtijd van de kinderen op dagen dat er een hele dag opvang is, tijdens vakanties en margedagen 
van de basisschool, is tussen 08.15 uur en 09.30 uur. 

 Als je je kind tijdens vakantiedagen op afwijkende tijden wilt brengen of halen, dan kun je dit van tevoren 
overleggen met de pedagogisch medewerkers. 

 Als je kind door een ander wordt opgehaald dan dien je dit vooraf te melden bij de pedagogisch 
medewerker.  

 KinderRijk hecht grote waarde aan een goede overdracht tussen ouder en pedagogisch medewerker en 
vraagt je daarom op tijd aanwezig te zijn voor het ophalen, indien je kind nog niet zelfstandig naar huis 
gaat. Bij voorkeur niet later dan tien minuten voor sluitingstijd. Indien je later bent of na sluitingstijd van de 
betreffende vestiging zal de overdracht beperkt worden tot de strikt noodzakelijke informatie. Mocht het 
regelmatig voorkomen dat je de sluitingstijd overschrijdt dan zal de leidinggevende van de vestiging met 
jou in gesprek gaan om te komen tot heldere afspraken. 

 Indien je incidenteel een plaatsingsdag niet kunt afnemen, dan kun je binnen een maand voor of na 
betreffende dag ruilen, mits de groepsgrootte, de beroepskracht-kindratio en groepssamenstelling dit 
toelaten. Voorbeeld: Indien een kind op 10 maart geen gebruik maakt van opvang dan kan deze dag 
tussen 10 februari en 9 april geruild worden. Alleen plaatsingsdagen waarop het kind normaalgesproken 
naar de opvang komt kunnen worden geruild. Nationale feestdagen en sluitingsdagen (wanneer de 
vestiging gesloten is) kunnen niet als ruildag worden ingezet en ook aaneengesloten dagen waarop het 
kind niet kan komen (bijvoorbeeld vakanties) kunnen niet worden geruild. De pedagogisch medewerkers 
verwerken de ruildag administratief in hun agenda/planning. Aan het incidenteel ruilen van dagen zijn 
geen kosten verbonden. 
 

Wat te doen in het geval van ziekte van je kind? 
Het samenkomen in groepen verhoogt het risico op ziekten. Zieke kinderen zijn thuis altijd het beste af. Een 
ziek kind kan op de vestiging niet de aandacht krijgen die het nodig heeft, zonder dat dit ten koste gaat van 
de gehele groep. Daarnaast dienen de pedagogisch medewerkers te voorkomen dat andere kinderen 
besmet raken in geval van een besmettelijke ziekte. Het beleid bij ziekte bij KinderRijk is als volgt: 

 Zieke kinderen mogen niet naar de buitenschoolse opvang komen – zie het informatieblad handelwijze bij 
ziekte, medicijnverstrekking en medisch handelen. 

 Medicijnen worden door de medewerkers alleen dan toegediend indien er een medicijnverklaring kan 
worden overlegd. Dit kan ook gelden voor homeopathische middelen. De ouders blijven altijd 
verantwoordelijk voor het medicijngebruik. 

 Als je kind een dag niet komt of ziek is, verzoeken wij je dit zo spoedig mogelijk en in ieder geval op de 
dag zelf voor 11.00 uur door te geven (eerder bij vakanties). Dit kan door de voicemail van de vestiging in 
te spreken. 
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Overige afspraken voor de afstemming 

 In verband met calamiteiten, ziekte e.d. is het noodzakelijk dat je KinderRijk direct informeert over 
wijzigingen in je adres en bereikbaarheidsgegevens. Dit geldt ook voor huisarts- en 
verzekeringsgegevens. 

 In de vestiging mag niet gerookt worden. 

 In de groepsruimtes is het gebruik van de mobiele telefoon tijdens de opvanguren niet toegestaan. In 
centrale ruimtes verzoeken wij je gebruik van de mobiele telefoon te beperken tot een minimum. 

 KinderRijk behoudt zich het recht voor om vrij gebruik te maken van beeldmateriaal van 
ouders/verzorgers en kinderen voor promotionele doeleinden van uitsluitend KinderRijk. Indien je hier als 
ouders/ verzorgers bezwaar tegen hebt dan kunt je dit schriftelijk op de stamkaart/intakeformulier bij start 
van de plaatsing kenbaar te maken bij de ondertekening van de stamkaart. 

 KinderRijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies en diefstal en het in ongerede raken van persoonlijke 
bezittingen van zowel ouders als kinderen. Spullen die vermist worden dienen gemeld te worden door de 
ouders aan de pedagogisch medewerkers. Een briefje wordt opgehangen waarin wordt meegedeeld dat 
een voorwerp of kledingstuk vermist wordt. Gevonden voorwerpen (kleding) worden op een zichtbare/ 
afgesproken plek gelegd. 

 Uitsluitend na overleg met de pedagogisch medewerkers mogen kinderen een step of fiets meenemen 
naar de opvang. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het op slot zetten van de fiets of step en het 
bewaren van de (fiets)sleutel. 

 Ouders mogen hun kinderen geen geld meegeven naar de opvang.  

 Er mag geen snoep en andere etenswaren aan de kinderen meegegeven worden. 

 Ieder kind heeft op de BSO een plek waar spulletjes gelegd kunnen worden zoals tekeningen en post 
voor hun ouders. De inhoud hiervan is persoonlijk en indien nodig spreken wij kinderen er op aan dat ze 
alleen aan hun eigen spullen mogen komen. 

 Knutselwerken die door kinderen gemaakt zijn, worden in het lokaal gezet, zodat men ernaar kan kijken 
en ermee kan spelen. Het kind mag het knutselwerk ook mee naar huis nemen.  

 Wij adviseren je je kind (eren) gemakkelijke kleding en schoenen aan te trekken waarin zij vrij kunnen 
spelen, die vies mogen worden en die tegen een stootje kunnen. 

  
 
 
 
 


