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11.6     HUISREGELS BSO 
 
 
 Algemeen: 
 

- In het Tuinhuis is roken verboden! 

- De ouders/verzorgers dienen zich aan de haal en brengtijden van het 
kindercentrum te houden. ‘s Ochtends kunnen de kinderen gebracht tussen 07.00 
uur en 9.00 uur. 

- Aan het einde van de dag kunnen de kinderen tussen 16.00 uur en 18.30 uur worden 
opgehaald. 

- Voor de Populierschool is er een verkorte opvang van 14.30 uur tot 15.15 uur 
mogelijk. Andere haal en breng tijden zijn alleen in overleg met de leidsters 
mogelijk. 

- De voorschoolse opvang wordt op alle dagen van de week gerealiseerd op de 
Overslag. Ouders en kinderen zijn welkom tussen 7.00 en 8.00 uur en kinderen 
worden voor 8.30 uur op school gebracht. 

- Wanneer u verhinderd bent uw kind op tijd te halen, dient u dit van tevoren bij de 
leidster te melden. Diegene die het kind ophaalt zal zich moeten legitimeren. 

           Wij stellen het op prijs als kinderen op tijd worden gehaald. Na driemaal te laat 
ophalen ontvangt u eerst een schriftelijke waarschuwing; na de vierde maal te laat 
ophalen krijgt u een boete van € 50,00 en na de vijfde maal krijgt u een boete van 
€ 100,00. 

- Indien afwezigheid door ziekte, vakantie e.d. dient u dit zo spoedig mogelijk te 
melden bij de leidsters van de BSO. Overslag tel.nr. 0172-214211                                                       
(spreekt u bij afwezigheid a.u.b. de voicemail in, de leidsters luisteren deze af bij 
binnenkomst) 

- Wanneer uw kind op de BSO ziek is geworden moet hij/zij zo snel mogelijk worden 
opgehaald. Wij verwijzen u naar het ziektebeleid van het Tuinhuis. Alleen in 
noodgevallen kan hiervan worden afgeweken. 

- Indien uw kind last heeft van een ernstige verkoudheid, ontstoken ogen, diarree, 
koorts, (schimmel) infectie, hoofdluis e.d. dient u dit zo spoedig mogelijk door te 
geven aan één van de leid(st)ers. Wij verwijzen u naar het ziektebeleid van het 
Tuinhuis. 

- Tijdens vakanties en/of ziekte zal er op de BSO een opvangplaats worden 
vrijgehouden. Dit betekent dat deze dagen ook zullen worden gefactureerd. De 
dagen dat uw kind door ziekte en/of vakantie niet is geweest kunnen niet geruild of 
ingehaald worden. 

- Het ruilen van dagen is alleen mogelijk volgens de richtlijnen uit ons pedagogisch 
beleid punt 11.21.  

- Een onderbouw of studiedag kan pas doorgang vinden bij drie of meer kinderen. 

- Verzoeken om wijzigingen in de dagen van opvang en opzegging dienen twee 
maanden van tevoren, alleen schriftelijk te worden ingediend, anders zijn wij 
genoodzaakt de gederfde inkomsten van de wijziging of annulering, (de twee 
maanden) aan u door te berekenen. Wijzigingen zijn alleen mogelijk indien 
dagdelen beschikbaar zijn. Wanneer een wijziging mogelijk is kan dit administratief 
alleen per de 1e of de 15e van de maand ingaan. 
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- Kinderen die op het kinderdagverblijf een plaatsje hebben genoten, genieten de 
voorrang aan plaatsing voor de BSO. 

- De BSO is gerechtigd jaarlijks de tarieven te herzien, mits 2 maanden van tevoren 
aangekondigd. 

- Het verschuldigde tarief voor de kinderopvang wordt rond de vijfentwintigste van 
de gefactureerde maand  geïncasseerd per incasso. Indien U niet of onregelmatig  
het bedrag binnen de maand betaald, kunnen wij u  uw kind plaatsing ontzeggen. In 
geval van een betalingsachterstand kan opvang worden geweigerd en zijn wij 
tevens gemachtigd de plaatsingsovereenkomst per direct op te zeggen. 

- De ondertekende plaatsingsovereenkomst dient 2 maanden voor aanvang in ons 
bezit te zijn. Indien men dit verzuimt heeft u geen recht op plaatsing, wel worden 
de twee maanden doorberekend. 

- Officiële feestdagen en de vrijdag na Hemelvaart is de BSO gesloten. Op 24 
december sluiten wij om 17:00 uur, deze dagen worden wel doorberekend. 

- Tussen Kerst en Oud & Nieuw is het Tuinhuis open op inschrijving. Uw kind is dan 
alleen welkom wanneer er van te voren een schriftelijke aanmelding is ontvangen. 
Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 

- Wanneer door overmacht de BSO haar deuren moet sluiten (bijv. ziekte, staking, 
e.d.) zullen ook deze dagen worden doorberekend. De BSO aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg hiervan. 

- In de vakantietijd kunnen groepen worden samengevoegd. 

- Op de groep waar uw kind verblijft worden foto’s gemaakt van de activiteiten die 
met de kinderen gedaan worden. Deze foto’s worden op onze website geplaatst 
waar u ze kunt bekijken en opslaan. Wanneer u niet wilt dat uw kind op onze site 
komt te staan dan dient u dit schriftelijk te kennen geven bij de groepsleidster van 
uw kind en middels het aansprakelijkheidsformulier. 

- Indien blijkt, dat een in ons BSO geplaatst kind een zodanige belasting betekent en 
daardoor nadelige situatie ontstaat, kan het Tuinhuis in overleg met ouders en 
verzorgers het contract beëindigen. 

- De oudercommissie denkt mee en zij behandelen de klachten en vragen, die intern 
niet zijn opgelost. De ouderraad is bereikbaar via 
ouderraad.hettuinhuis@gmail.com  ( uw correspondentie graag in ouderraad 
brievenbus deponeren.) 

- Buitendeuren altijd sluiten. 
 

 
Verzorging. 
 

- Bij de ingang van de BSO staat een mandje met plastic  
     overschoenen . Wij verzoeken u deze aan te doen, i.v.m. hygiëne.  

      -   De jassen, petjes en shawls zijn verplicht om de in hun door het Tuinhuis verstrekte 
luizentas op te bergen, vervolgens aan de kapstok te hangen. 

- Bij de start van de BSO, mag het kind pantoffels/sloffen mee te brengen (dit moet 
gemerkt zijn). 

- Indien uw kind een dieet heeft, dan graag eigen voedsel meegeven. Tevens moet 
dit doorgegeven worden aan de leiding van de BSO. 

- De BSO verstrekt de broodmaaltijd aan de kinderen die op woensdag middag of een 
studie/vakantiedag komen. Deze maaltijd bevat: brood, beleg, melk en limonade 
en fruit. 

- Indien uw kind medicijnen gebruikt, dient dit doorgegeven te worden aan de  

mailto:ouderraad.hettuinhuis@gmail.com
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leiding en een medicijnformulier ingevuld te worden. Tevens het gebruik en de 
wijze van inname doorgeven. Gelieve de naam van uw kind op de medicijnen te 
vermelden.  

     -     Bij hoofdluis mag het kind na behandeling en schone kleding terug op de groep. 

- Wij hebben een pedagogisch beleid wat voor u ter inzage is op onze website 
www.het-tuinhuis.nl , u kunt deze map ook vinden in de hal direct links bij 
binnenkomst op de plank. 
Verder vindt u daar ook de mappen van het ziektebeleid, brand, hygiëne, 
voedingsschema, en klachten protocol, daarnaast de gezondheid en veiligheid risico 
inventarisatie ter inzage.  

 

http://www.het-tuinhuis.nl/

