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1. De werktijden van de BSO zijn maandag, dinsdag en donderdag van 14.30-18.00u en 

woensdag en vrijdag van 11.30-18.00u.  

2. Als de kinderen binnenkomen wassen ze de handen en gaan ze aan tafel ieder kind 

krijgt een eigen fruitbakje met daarin verschillend fruit. 

3. De kinderen krijgen altijd dezelfde kleur beker als bordje. 

4. Er wordt niet getelefoneerd onder werktijd, mits hiervoor een dringende oorzaak is en 

dit bij de leidsters bekend is. 

5. Tussen kwart over vier en half vijf wordt er peperkoek of iets anders gegeten en de 

bekers worden half gevuld met siroop, dit i.v.m. omvallen, er kan daarna gewoon nog 

worden bijgevuld. 

6. Alleen de leidsters doen verslag aan de ouders. 

7. Kinderen houden de schoenen aan in de bso ruimte. Deze mogen alleen uit als er op de 

bank tv word gekeken .Bij sneeuw of extreem nat weer mogen de kinderen de 

schoenen wel uit als deze vervangen worden door slofjes die ze zelf meebrengen. 

8. Er word in de bso ruimte niet gegooid met ballen of andere voorwerpen. 

9. Er word altijd in de gaten gehouden of kinderen wel goed zien en geen motorische 

problemen hebben ouders worden van onze bevindingen/twijfels op de hoogte 

gehouden, alles gebeurt altijd in overleg. 

10. De telefoon wordt alleen beantwoord door de leidsters. 

11. Er wordt niet gerookt, ook niet op het schoolplein. 

12. Er is altijd begeleiding buiten en binnen, kinderen gaan nooit alleen van het 

schoolplein.dit gebeurt alleen onder begeleiding van een leidster.er zijn kinderen die 

zonder toezicht buiten mogen spelen hiervoor tekenen de ouders een verklaring en 

geven hiervoor hun toestemming. deze verklaring is alleen mogelijk voor kinderen 

vanaf 8 jaar.    

13. Kinderen van de Nutsschool worden voor, bij het hek opgehaald (hoofdingang) 

Kinderen van de andere scholen worden met een auto opgehaald, met uitzondering van 

de montessorischool deze kinderen worden lopend gehaald ivm de korte afstand. 

14. Het buitenspeelgoed mag gebruikt worden, maar moet na afloop netjes worden 

opgeruimd.  

15. De BSO-zaal wordt netjes opgeruimd, geveegd en 3x per week gestofzuigd, ook de 

banken en het kleed. 

16. Bij het verlaten van de BSO-zaal, moeten alle lichten uit. Goed kijken of er niemand 

meer is en dan het alarm aan. Deur op slot. BSO-zaal deur dicht. (Let op: op 

woensdagen vaak nog iemand aanwezig.) 

17. Altijd kijken of de toiletten goed doorgespoeld zijn. 

18. In de gymzaal sporten op blote voeten of gymschoenen. 

19. Bij brood eten: altijd eerst een gezonde (worst of kaas) boterham en dan een zoete 

(jam of pasta). 

20. Er wordt alleen Nederlands gesproken, dus geen andere taal. 

21. Er wordt niet geslagen of geschopt. Bij slecht gedrag wordt het kind op een stoeltje 

gezet, naar 5 min zal de leidster die het kind op het stoeltje heeft gezet met het kind 

praten over wat er was fout gegaan en waarom het kind op het stoeltje moest,als een 

kind een ander kind pijn heeft gedaan word door het kind excusses aangeboden door 

middel van een hand en sorry zeggen. In geval van ernstig misdragingen krijgt het 

kind een aantekening. Bij meer dan drie aantekeningen krijgt het kind een officiële 



waarschuwing en wordt de directie ingeschakeld.  

Bij verdergaand ongeoorloofd gedrag staat het kind een schorsing te wachten. 

22. Bij het buitenspelen mogen kinderen uit de buurt ook op het plein spelen, er word 

echter op toegezien dat deze kinderen zich wel aan de regels houden, is dit niet het 

geval dan moeten ze het schoolplein verlaten. 


