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HUISREGELS v2.3 

behorende bij veiligheidsmanagement stap3 

 
1. Ouders 
- Afmelden bij ziekte van het kind 
- Het houden aan de tijden 
- Buiten op het schoolplein wachten tot de eindtijd.  
  De peuterspeelzaal leidster geeft aan wanneer men binnen kan komen.  
  Door het zien van de ouders kunnen de kleuterklas-kinderen erg afgeleid worden. 
- Zo mogelijk de lege buggy’s buiten laten staan. 

- Bij wijziging(en) van telefoonnummer, huisadres en e-mailadres de peuterspeelzaal “up to date” houden. 
  

2. Leidsters 
A) Hygiëne; 
Handen wassen na: 

- neusjes snuiten 
- knutselen 
- spelen met de zandtafel 
- fruit eten 
- toiletbezoek (geen speeltjes mee) 
- verschonen met handschoenen 

 
Houden aan schoonmaakschema 
Regelmatig de WC bril reinigen 
Bij hoesten leren hand voor de mond te houden 
Bij handjes wassen zeep zelf op de handjes van de peuters doen. 
 
B) Afspraken over veiligheid. 
- Registratie en doorgeven aantal kinderen, wie let er op het hek en afscheid. 
- Wie doet de kring activiteit 
- Eigen tassen hoog wegzetten 
- 2x per week op wisselende dagen ontruimingsoefening doen met “treintouw” en liedje “een treintje ging uit 
rijden”. 
- Bij spelen met klein speelgoed/materiaal op de tafels, erbij blijven en als er iets valt de kinderen leren dit zelf 
op te rapen. 
- Letten op koordjes aan kleding 
- Letten op lijst bijzonderheden en allergieën 
- Toilet: eerst spullen klaarleggen en altijd bij de aankleedtafel blijven 
- Regelmatig speelgoed van de vloer opruimen 
- Schoonmaakmiddelen alleen gebruiken als de peuters niet aanwezig zijn 
- Schoonmaakmiddelen hoog wegzetten 
- Koffie/Thee zetten en in thermoskannen gieten voordat de peuters aanwezig zijn 
- Nooit met hete dranken lopen en altijd hoog en veilig wegzetten 
- Kapot speelgoed weggooien 
- De peuters mogen binnen niet rennen en gooien 
 
C) Handelwijze belonen en straffen. 
- Zoveel mogelijk uitleggen waarom peuters dingen wel of niet mogen 
- Als peuters iets afpakken laat het ze dan zelf teruggeven 
- Als peuters iets niet mogen laat ze dan direct zien wat ze dan wel mogen 
- Bij bijten, hard duwen enz. even apart op “het foute stoeltje” plaatsen. Laat zien wat ze verkeerd doen. Leg uit 
hoe het wel mag. 


