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Inleiding 

De huisregels van Amfiera zijn gemaakt voor pedagogische medewerkers, vrijwilligers en ouders. Het dient ter 

informatie over hoe wij graag willen dat zij omgaan met de regels die er zijn opgesteld. Het betreft een regelende 

werking daar waar mondelinge afspraken niet van toepassing zijn dan wel zijn gemaakt. Hieronder treft u een 

aantal regels die wij hanteren: Het dagritme staat vast, zodat de herkenningsmomenten voor de kinderen duidelijk 

zijn. Het Er wordt bijvoorbeeld tijdens het eten aan tafel gegeten. Kinderen worden tijdens de 

verschoonmomenten ten alle tijden begeleid door de pm’ers en worden niet alleen gelaten als de kinderen op de 

aankleedkussen liggen. Bij het brengen en halen van de kinderen doen de ouders de deuren goed dicht.  

 

1. De openingstijden van de opvanglocaties worden hier nader beschreven (let op de tijden van de locaties kunnen 

verschillen, bekijk voor  de actuele tijden de pagina van jouw locatie op onze website. 
 

KDV is geopend van 07:00 tot 18:00 uur van maandag t/m vrijdag.  

De naschoolse opvang is geopend vanaf de sluitingstijden van de scholen tot en met 18.00 uur. De kinderen worden 

door de medewerkers van Amfiera van school opgehaald en naar de desbetreffende groep/ vestiging gebracht. 

Vakantie opvang: Gedurende alle schoolvakanties bieden wij vakantie opvang. Wij zijn geopend van 7.00 tot 18.00 

uur. Incidentele opvang: Het kan voorkomen dat er opvang nodig is buiten de bovengenoemde 

opvangmogelijkheden. Te denken valt aan een studiedag van een  school. Wij doen onze uiterste best om deze 

opvang te realiseren, echter, wij kunnen de ouder(s) hiervoor geen garantie geven. Zie ook richtlijnen ‘Incidentele 

opvang’. Verlengde opvang is eventueel mogelijk op aanvraag. Dan kan de locatie 0.30 min eerder open gaan 

en/of later sluiten. 

 
2.   Brengen en halen voor de buitenschoolse opvang zijn de medewerkers verantwoordelijk voor het ophalen van 

de kinderen van de verschillende scholen. De medewerkers brengen de kinderen vervolgens naar de desbetreffende 

groep. 
 

 

2.1 Vakantie opvang: De tijden waarop de kinderen tijdens vakantie opvang gebracht kunnen worden zijn van 7.00 

tot 9.30uur. Indien de ouder van genoemde brengtijden af wil wijken moet dit vooraf worden doorgegeven aan de 

pedagogisch medewerker, dit gebeurt altijd in goed overleg. Dit in verband met eventuele activiteiten die er voor 

die dag staan gepland. 

 
2.2 Ouder(s)e kinderen mogen alleen zelfstandig van school naar de BSO komen als ouder(s)s daar schriftelijk 

toestemming voor hebben gegeven via het toestemmingsformulier brengen/halen Dit formulier dient getekend te 

worden door de ouder(s)s van het kind, de locatie manager. 

 
2.3 Ouder(s)e kinderen mogen alleen zelfstandig van de BSO naar huis als de ouder(s)s daar schriftelijke 

toestemming voor hebben gegeven via het toestemmingsformulier. Dit formulier 

dient getekend te worden door de ouder(s)s van het kind en de locatiemanager. Voordat deze kinderen van de BSO 

vertrekken moeten ze zich eerst bij de pedagogisch medewerkers afmelden en de tijd van hun vertrek op de 

presentielijst schrijven. 

 
2.4 Ouder(s)e kinderen mogen hun jongere broertje en/ of zusje niet zelf bij de desbetreffende pedagogisch 

medewerker afmelden. Het afmelden moet door de ouder(s)s zelf gebeuren. 

2.5 Oudere kinderen die toestemming hebben om zelfstandig naar huis te gaan mogen hun jongere broertje/ zusje 

niet meenemen. 

 
2.6 Indien er een kind op school staat te wachten of op de groep verschijnt en deze niet op de presentielijst staat, 

dient er altijd contact te worden opgenomen met de locatiemanager. Indien deze niet bereikbaar is, wordt er 

contact opgenomen met ons kantoor. De pedagogisch medewerker dan wel de vrijwilliger maakt nooit zelf de 

overweging een kind wel dan wel niet mee te nemen. 
 

 

2.6 Het ophalen van kinderen op de BSO door een ander persoon dan de ouder(s) kan alleen met toestemming van 

de ouder(s) plaatsvinden. Indien gewenst mag de pedagogische medewerker de ‘persoon die het kind komt 

ophalen’ om een ID-bewijs vragen. 
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2.7 Kinderen die na schooltijd bij een vriendje willen gaan spelen kunnen pas gaan als de BSO daarover door 

ouder(s)s geïnformeerd is. Als dit niet het geval is, gaat het kind gewoon mee naar de opvang. 

 

2.8 De tijden waarop kinderen kunnen worden opgehaald zijn: Ophalen tijdens de opvang: van 16.00 tot 18.00uur. 

Ophalen tijdens vakantieopvang en incidentele opvang: van 16.30 tot 18.00uur. Indien er van bovengenoemde 

haaltijden wordt afgeweken moet dit altijd tijdig worden overlegt met de pedagogisch medewerkers i.v.m. 

bijvoorbeeld activiteiten en slaapritme.  

 

3. Als het kind niet naar de opvang komt moet dit tijdig gemeld worden door te bellen naar het nummer van de 

vestiging van het kind. Bij geen beantwoording dient de ouder(s) het kantoornummer van Amfiera te bellen, deze is 

te vinden op onze website. De pedagogisch medewerker draagt er zorg voor dat de presentielijst bij ziekte tevens 

bij is gewerkt. 

 

3.1 Het kind dat op school ziek wordt en door zijn ouder(s)s wordt opgehaald moet zo snel mogelijk worden 

afgemeld. Het afmelden valt onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s) en niet onder die van school en/ of de 

leerkrachten. 
 

 

3.2 Ouder(s)s die een extra opvang dag hebben aangevraagd, maar zich afmelden, wordt het bedrag wel in rekening 

gebracht, indien dit niet twee weken van te voren is afgemeld. 
 

 

4 Zieke kinderen ( kinderen met koorts, die braken of niet fit genoeg zijn om met de groep mee te kunnen draaien) 

kunnen geen gebruik maken van de opvang. De regels hiervoor zijn vastgesteld in ons protocol veiligheid en 

gezondheid. 

 

4.1 Als het kind ziek wordt tijdens de opvang en de pedagogisch medewerker het nodig vindt dat het kind moet 

worden opgehaald, moet de ouder(s) aan dit verzoek voldoen. De afwegingen die de pedagogisch medewerker 

hierbij maakt staan genoemd in het protocol veiligheid en gezondheid 

 
4.2 Als het kind op school ziek wordt kunnen wij het kind niet voortijdig van school halen. Indien bij het ophalen 

blijkt dat het kind dusdanig ziek is, zou de pedagogisch medewerker het kind meenemen naar de opvang, maar de 

ouder(s) vragen om het kind zo snel mogelijk op de BSO te komen ophalen. 

 

4.3 Als het kind een infectieziekte is geconstateerd en/ of luizen en neten dient de ouder(s) dit aan de pedagogisch 

medewerkers te melden. De locatiemanager zal de overige ouder(s)s hierover informeren. Uiteraard zullen wij met 

de privacy zorgvuldig omgaan. Kinderen met luizen  moeten eerst behandeld worden voor dat ze naar het 

kindercentrum worden gebracht. Dit zodat er geen levende luizen meer op het hoofd zitten, zo kunnen andere 

kinderen niet besmet raken. 

 

5  Pedagogisch medewerkers, vrijwilligers en ouder(s)s moeten zich houden aan de regels omtrent ons beleid en de 

regels en voorschriften die worden genoemd in ons veiligheid en gezondheidsbeleid. 

 
6 Er kunnen activiteiten buiten de BSO worden georganiseerd. Middels ondertekening van 

de overeenkomst geeft de ouder(s) toestemming dat het kind mee mag met activiteiten. Indien ouders hier  bezwaar 

tegen hebben, dienen ze dit schriftelijk te melden aan Amfiera.  
 

 

6.1 Er kunnen uitstapjes worden gemaakt. Als de ouder(s) het kind eerder ophalen of later komen brengen, dan moet 

dit aan de pedagogisch medewerker doorgeven. 

6.2 In de vakantie kan de groep uitstapjes buiten de directe omgeving van de BSO maken, waardoor de kinderen 

iets later dan gebruikelijk terug zijn. Als een later tijdstip is gepland, zullen de pedagogisch medewerkers dit vooraf 

aan de ouder(s) doorgeven. 
 

 

6.3  Ouders zorgen tijdens de zomervakantie dat het kind zwemkleding mee heeft. 
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7. Om een goed contact met de ouder(s) te onderhouden is het belangrijk dat de pedagogisch medewerker 

regelmatig met de ouder(s)s evalueert omtrent de tevredenheid van zowel het kind als de ouder(s) op de opvang 

 
7.1 Als het kind mee naar huis wordt genomen, dient de pedagogisch medewerker hiervan op de hoogte te zijn. 
 

 

7.3 Ten minste eenmaal per jaar nodigt de pedagogisch medewerker de ouder(s) uit voor een oudergesprek. De 

ouder kan zelf ook een gesprek aanvragen. 
 

 

7.4 Amfiera verwacht van zowel van de ouder(s)s als van de pedagogisch medewerker, dat zij meewerken aan het 

onderhouden van contact (overdracht) met de pedagogische over het welbevinden van hun kind op het 

kindercentrum. Het initiatief tot dit contact kan zowel door de pedagogisch medewerkers als door de ouder(s)s 

worden genomen. 

 

7.5 Eén keer per jaar is er een ouderavond, indien hier genoeg animo voor is. 

 

7.6 Communicatie in de vorm van nieuws, vragen en mededelingen verloopt via e- mail en onze nieuwsbrief. 

Pedagogisch medewerker en ouder(s)kunnen tevens de website raadplegen voor algemene en 

achtergrondinformatie. 

 

8 Gedurende de tijd dat het kind op de opvang is dient de ouder(s) telefonisch bereikbaar te zijn. Voor het geval de 

pedagogische medewerker de ouder(s) niet kan bereiken dient er tenminste één actueel noodadres met bijbehorend 

telefoonnummer door te geven. 

 

8.1 Wijzigingen in adresgegevens, telefoonnummers en email-adres van de ouder(s)s of het noodadres dient zo 

spoedig mogelijk (indien mogelijk vooraf) aan de pedagogisch medewerker en tevens aan de administratie door te 

geven. 

 

8.2 De opvang dient telefonisch bereikbaar te zijn gedurende de openingstijden van 14.00 tot 18.00 uur. gedurende 

de schoolvakantie van 7.00 tot 18.00uur, woensdag van 12.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden kan er altijd een 

boodschap op de voicemail van de desbetreffende groep achter laten. Ouder(s) kunnen van maandag t/m vrijdag 

Amfiera kantoor bereiken van 9:00 t/m 18:00 uur. 

 

9 De door aan ouder(s) uitgeleende verschoningskleding van de buitenschoolse opvang dient te worden 

teruggebracht bij de pedagogisch medewerker. Zij zal de registratie bijhouden. 

 

9.1 Is de ouder of het kind iets kwijt, dan wordt er altijd overlegt met de pedagogisch medewerker. 

 

9.2 Ouders mogen geen voedingsmiddelen voor de BSO-periode meegeven, die bederfelijk zijn, als ze langer dan 

30 minuten buiten de koelkast blijven. 

 

9.3 Indien het kind allergisch is, is de ouder(s) vrij om het kind eigen producten mee te geven, mits houdbaar buiten 

de koelkast. De pedagogisch medewerker kan tevens bijzondere producten apart houden, als deze meegegeven 

heeft. 

 


