
 

Gedragsregels Thuis bij Marja 

Algemeen: 

 Regel Voor wie 

1 Kindjes brengen tussen 7.00 en 9.00 uur 
Na 9.00 uur alleen in overleg en met een goede reden 
(uitslapen of nog moeten ontbijten vallen hier niet onder!) 

Na 9.00 uur kan ik weigeren om uw kindje die dag te laten 
komen. Het dagritme van de groep wordt immers verstoord. 
Bezoek tandarts, huisarts en GGD zijn geldige redenen. Later 
komen kan natuurlijk wel in overleg, echter nooit dezelfde dag! 

Papa of mama 

2 Kindjes ophalen tussen 16.00 en 18.00 uur 
Indien iemand anders uw kindje op komt halen en ik ben 
hiervan niet op de hoogte of ik ken persoon niet, dan blijft uw 

kindje hier. Ik geef kindjes niet mee aan voor mij vreemden. 

Papa of mama 

3 Rennen en schreeuwen doen we buiten allen 

4 Plastic zakken hebben een plek waar de kinderen < 4 niet bij 
kunnen 

> 4 jaar 

5 Als er peuters zijn die dingen in de mond stoppen, spelen we 
niet met kleine spullen. 

> 3 jaar 

6 De volgende deuren kunnen niet door de kleintjes worden 
geopend: deur naar de gang, voordeur en poort, we letten 
erop dat deze na gebruik worden afgesloten. 

> 4 jaar 

7 Knutselspullen worden alleen aan de hoge tafel gebruikt en na 
gebruik (indien nodig met hulp) opgeruimd, zodat de kindjes 

van -2 er niet bij kunnen. 

>2 jaar 

8 Op het klimhuisje buiten 1 kind tegelijk op de trap Allen 

9 Ons speelgoed en de speelruimtes zijn geschikt voor <4. Hou 
hier rekening mee als oudere kindjes meekomen! Laat deze 
niet oneigenlijk gebruik maken van de ruimte en het 
speelgoed, u brengt daarmee de kleintjes in gevaar. 

Allen 

10 Minimaal af te nemen uren per dag: 8 uur. 
Minimaal af te nemen per week: 16 uur, dus 2 dagen. Voor de 
continuïteit van de groep en het wennen van uw kind vind ik 2 

dagen per week het minimum wat een kindje mag komen 
spelen en leren. 

Papa of mama 

11 Uren die gereserveerd zijn worden betaald als ik beschikbaar 
ben. Ook bij ziekte van uw kindje, of tijdens uw vakantie als 
deze niet tegelijk is met mijn vakantie,  
U vindt dus altijd de contracturen op de factuur, tenzij ik die 
dag vrij was, uitgezonderd nationale feestdagen. 

Papa of mama 

12 Thuis bij Marja biedt geen opvang tijdens nationaal erkende 

feestdagen (Pasen, Pinksteren, Bevrijdingsdag, Koningsdag, 
Hemelvaart, Kerst, Nieuwjaar). Indien een feestdag op een 
vaste opvang dag valt, worden deze dagen wel volgens 
contract in rekening gebracht. 

 

12 Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, dus indien het 
contract schriftelijk is opgezegd, bent u nog 1 maand de 
contractuele uren verschuldigd. 

Papa of mama 

13 Wij gaan zoveel mogelijk naar buiten, minstens 1x per dag 1,5 

uur. Zorg dus dat uw kindje gepaste kleding en schoeisel aan- 
of bij heeft. 

Papa of mama 

14 Bij Marja mogen de kindjes vies worden! Zorg dus dat kleding, 
schoenen en jasjes hier tegen kunnen. 

Papa of mama 



 

Hygiëne: 

 Regel Voor wie 

1 Handen wassen voordat we gaan eten. Allen 

2 Ieder kind heeft eigen beker en bord. Allen 

3 Kinderen van de dagopvang hebben eigen beddengoed en 
knuffeltjes. 

Kindjes die nog slapen overdag 

4 Ieder kleintje heeft eigen fopspeentje en flesje. Indien van toepassing 

5 Na ieder WC bezoek handen wassen. Allen 

6 Na het verschonen van een luier handen wassen. Marja  

7 We gebruiken indien nodig zinkzalf uit een tube. Marja  

8 Na het knuffelen met hond of kat handen wassen. Allen 

9 Voor de vieze neusjes hebben we tissues, die meteen na 
gebruik worden weggegooid. 

Allen 

10 Schoenen, jassen, tassen en ouders blijven in de gang of 
tuin. 

Allen 

 

Normen en Waarden: 

 Regel Voor wie 

1 Iedereen is welkom. Allen 

2 Fouten maken mag, zo leren we elkaar vergeven. Allen 

3 We doen elkaar geen pijn. Allen 

4 We doen de dieren geen pijn. Allen 

5 Als een kind een ander kind (per ongeluk) pijn doet, troosten 

we samen het andere kind en leggen uit dat slaan, 
schoppen krabben of iets anders, pijn doet en de ander daar 
verdrietig van wordt. 

Allen 

6 Niets van elkaar afpakken, maar vragen of je het mag 
hebben. 

Allen 

7 We maken niets stuk. Allen 

8 We sluiten niemand buiten, samen spelen. (afhankelijk van 
de leeftijd) 

Allen 

9 We gebruiken geen vieze of lelijke woorden. Allen 

10 Tijdens eetmomenten blijven we aan tafel totdat iedereen 
klaar is. 

Allen 

11 Eten wordt aangeboden en we hopen dat je proeft, we 

dwingen niet, eten mag, hoeft niet. Bij drinken wordt meer 
aangedrongen, omdat drinken noodzakelijk is we dwingen 
echter ook hier niet. 

Allen 

12 Knuffels en speelgoed wat van thuis wordt meegenomen 
blijft in de tas. 1 Kleine knuffel mag mee om samen te 
slapen. Thuis bij Marja is niet verantwoordelijk voor 
speelgoed van thuis! 

Allen  

13 Deze gedragsregels zijn onderdeel van uw contract en 

overstijgen het contract met het gastouderbureau. 

Allen 

Ondertekend voor ontvangst en gezien door gastouder en vraagouder op:  

 

 

Handtekening Ouder:     Handtekening Gastouder :  


