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 Inleiding 
In dit document treft u de huisregels zoals ze gelden binnen onze buitenschoolse opvang. 
Deze regels bevorderen een veilige en vertrouwde opvang van uw kind in BLINK . 
De huisregels zijn onder andere afgeleid van het pedagogisch beleid. Wij adviseren u dan ook 
het pedagogisch beleid te lezen, zodat u de achterliggende gedachte van onze huisregels kent. 
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Basisregels 
 
Uw keuze voor blink  bso bv 
Met uw keuze voor onze buitenschoolse opvang kiest u ervoor om een deel van de zorg en 
opvoeding van uw kind aan ons uit te besteden. Binnen de kaders van ons beleid houden wij 
zoveel mogelijk rekening met de wensen van u als ouder en de kinderen. Wij zullen u 
betrekken bij de keuzes die van belang zijn voor uw kind. Een goede afstemming tussen de 
opvang en thuis is van groot belang.  
Daarom horen wij graag wat uw wensen en ideeën zijn. 
Kinderen worden bij blink  opgevangen in groepsverband. De medewerkers zorgen er 
gezamenlijk voor dat de individuele belangen en die van de groep als geheel in balans zijn. 
BLINK  Kinderopvang bv is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang voor ieder 
kind. Het is mede daarom de taak en verantwoordelijkheid van blink  het beleid en de regels 
te bepalen. 
 
Omgangsvormen 
blink  is een veilige plek waar kinderen en volwassenen met elkaar omgaan op basis van 
respect en gelijkwaardigheid. Agressie of intimidatie, in welke vorm dan ook, wordt onder 
geen enkele omstandigheid getolereerd. 
 
Vraagstukken rond uw kind in blink  
Mocht u zich zorgen maken over uw kind, dan kunt u bij ons terecht. Schroom niet dit 
bespreekbaar te maken bij de pedagogisch medewerkers van uw kind, de leidinggevende of 
directie. Wij helpen u graag. 
 
Klachtenregeling 
Als u als ouder ontevreden bent over iets betreffende de opvang van uw kind of de 
dienstverlening van blink bso bv dan horen wij dat graag. In de meeste gevallen is het 
raadzaam om u ongenoegen te bespreken met de persoon die in eerste instantie 
verantwoordelijk is: de pedagogisch medewerker, de leidinggevende of directie. 
 
Blink bso bv is aangesloten bij de Geschillencommissie. Aan deze commissie is het 
klachtenloket kinderopvang en peuterspeelzalen aangesloten. Hier kunt u terecht als u de 
officiële procedure wilt volgen. Via www.klachtenloket-kinderopvang.nl kunt u als ouder u 
klacht deponeren. Meer hierover vind u tevens op de website van de Geschillencommissie. 
https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/klachtenprocedure/ 
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Bereikbaarheid 
 
Bezoek en postadres: 
 
BLINK  Kinderopvang bv 
David Nivenweg 1 
1325 KE Almere 
 
Tel kantoor: 06-31913360 
 
e-mail: info@blink-bso.nl 
    
   
 
website: www.blink-bso.nl 
  
Openingstijden 
 
Blink  is geopend op schooldagen van 07.00 uur tot 08.30 uur en vanaf einde schooltijd tot 
19.00 uur. 
In de vakanties en op studie/margedagen op werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur. 
 
Sluiting tijdens feestdagen 
BLINK  bso bv is gesloten op nieuwjaarsdag, Pasen, Koninginnedag, Hemelvaart, Pinksteren 
en 1ste en 2de kerstdag. 
 
Afwijkende sluitingstijden 
Wij sluiten op 5, 24 en 31 december om 17.00 uur. 
Afwijkende openingstijden worden ruim van te voren schriftelijk aangekondigd. En zijn terug te 
vinden op onze site; www.blink-bso.nl 
 
Afwijkende schooltijden 
Als gevolg van studiedagen of andere activiteiten kunnen de scholen soms afwijken van hun normale 
rooster, met als gevolg dat de schooldag eerder eindigt of zelfs helemaal komt te vervallen. In het 
geval dat roosterafwijkingen bij ons bekend zijn omdat ze opgenomen zijn in de schoolgids of op 
aangeven van de ouders/verzorgers, passen wij zonder meer onze openingstijden hierop aan. Als dit 
echter niet het geval is, dient u als ouder ons hierover te informeren. Meldt het uiterlijk 5 
werkdagen van tevoren aan de pedagogisch medewerkers. 
 
Privacy policy vindbaar 
Wij als organisatie verwijzen in al onze documenten ( contract, overeenkomst, 
aanmeldingsformulier etc) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de 
website van de organisatie ; www.blink-bso.nl 
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Huisregels alfabetisch 
 
Aanmelden buitenschoolse opvang 
Een kind vroegtijdig inschrijven voor een plaats bij de buitenschoolse opvang vergroot de kans dat 
BLINK bso bv kan voorzien in de vraag van ouders/verzorgers. Inschrijven voor de buitenschoolse 
opvang kan vanaf de leeftijd van 2 jaar als tevens bekend is naar welke basisschool het kind te 
zijner tijd gaat. 
Een inschrijfformulier is aan te vragen bij ons kantoor 06-31 91 33 60, via e-mail info@blink-bso.nl 
of via www.blink-bso.nl 
 
Aanwezigheid melden 
In verband met het plannen van activiteiten e.d. verzoeken wij u de pedagogisch medewerkers te 
informeren als uw kind, na een periode van afwezigheid als gevolg van ziekt, vakantie of anderszins, 
BLINK  weer gaat bezoeken.  
Het liefst zodra u weet wanneer doch uiterlijk op de betreffende dag voor 09.00 uur. U kunt de 
medewerkers bereiken via het 06-31 91 33 60 of via info@blink-bso.nl. 
 
Afwezigheid melden 
Mocht uw kind BLINK  niet bezoeken, meldt dit dan zo tijdig mogelijk en uiterlijk 09.00 uur op de 
desbetreffende dag aan de pedagogisch medewerkers. 
Ook dit kunt u doen via het rechtstreeks telefoonnummer of via info@blink-bso.nl. 
 
Allergieën 
Is uw kunt allergisch, meldt dit bij de medewerkers. Zij noteren wat van belang is ten aanzien van 
de allergie van uw kind. Op blink wordt er gebruik gemaakt van een allergenenlijst om zo bij elke 
producten die wij die dag of week gebruiken bij te houden welke allergiien het product bevat. Dit 
wordt zoveel mogelijk genoteerd door een de pedagogisch medewerker voor de producten die 
ochtend, middag, maar ook tijdens de warme maaltijden worden gebruikt. 
 
Als uw kind niet bij blink bso opgehaald wordt 
Bij hoge uitzondering gebeurt het dat een kind niet opgehaald wordt. Vaak is er sprake van een 
misverstand tussen ouders en/of verzorgers. Uiteraard doen wij er alles aan om u te bereiken. Na 1 
uur zal de medewerker contact opnemen met de politie. Zij kunnen nagaan of er sprake is van een 
ongeval met betreffende ouder/verzorger. Mocht dit niet het geval zijn dan zoekt de pedagogisch 
medewerker contact met 1 vn de leidinggevend bij blink-bso. Samen zullen zij beslissen of uw kind 
bij blink wordt opgevangen of met een medewerker meen naar huis gaat. 
 
Wij bellen met de politie om te melden op welk adres het kind aanwezig is. 
 
Auto parkeren 
Het is uitsluitend toegestaan uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. 
 
Bereikbaarheid ouders 
Zorg dat wij u altijd kunnen bereiken voor overleg.  
Geef wijzigingen van telefoonnummers en andere gegevens altijd direct door via info@blink-bso.nl. 
 
Brengen en ophalen van uw kind 
U kunt uw kind tijdens schooldagen tussen 07.00 en 08.00 uur brengen. Op dagen dat de bso de hele 
dag open is, kunt u uw kind tussen 07.00 en 09.00 uur brengen.  
Ophalen kunt u uw kind tussen 17.00 en 19.00 uur. 
In de vakantie heeft de bso een vakantieprogramma, er zijn dan extra activiteiten binnen en buiten 
BLINK .  
Mocht u uw kind later willen brengen of eerder willen ophalen, informeer dan eerst bij de 
pedagogisch medewerkers of dit mogelijk is.  
De dagdelen in de vakantie zijn ’s ochtends van 07.00 uur- 13.00 en ’s middags van 13.00-19.00 uur. 
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Zolang u samen met uw kind in het gebouw of op het terrein van BLINK  blijft, bent u zelf 
verantwoordelijk voor uw kind. 
BLINK  sluit om 19.00 uur. 
Dit betekent dat u voor deze tijd uw kind van de groep opgehaald moet hebben. 
Het kan voorkomen dat u uw kind door een ander laat ophalen, geef dit tijdig door aan de 
pedagogisch medewerker van de groep. Diegene die uw kind komt ophalen, moet zich op verzoek 
van de medewerker kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs. 
 
Beroepskracht kind-ratio 
Het aantal medewerkers dat op de groep werkt is afhankelijk van het aantal kinderen. 
We werken volgens het wettelijk vastgestelde beroepskracht-kind ratio, hetgeen betekent dat 1 
pedagogisch mederwerker aanwezig is voor 10 kinderen. 
 
Calamiteiten – BHV en EHBO 
Onze medewerkers hebben vanuit hun opleiding kennis van de dagelijkse veiligheid en goede 
verzorging van de kinderen. Daarnaast zijn alle pedagogisch mederwerkers opgeleid voor het kinder-
EHBO diploma en zijn alle pedagogisch mederwerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV’er). Bij 
kleine ongelukken volstaat doorgaans de kennis en kunde van de EHBO’ers en de inhoud van de 
EHBO door. Maar we weten ook wanneer we een arts moeten inschakelen voor advies of medisch 
handelen. 
Afhankelijk van de ernst van de zaak bellen we eerst met de ouders. De praktijk van de huisarts is 
op loopafstand van de BSO. Uiteraard bellen we direct 112 wanneer er sprake is van een 
levensbedreigende situatie. Ook wanneer we het niet vertrouwen of als we het gevoel hebben dat 
er direct zorg nodig is bellen we 112. We bieden uiteraard de noodzakelijke eerste hulp. 
 
Contract wijziging/ contract opzeggen 
Contract wijzigingen per de eerste van de maand. Contract opzeggen geldt een opzeg termijn van 1 
maand, per de eerste van de maand. 
 
BHV-plan en elk jaar een brandoefening 
Op de locatie hebben wij een BHV-plan. Elk jaar wordt jet BHV-plan van de locatie indien nodig 
aangepast aan de actuele situatie. Op de locatie worden er twee keer per jaar een brandoefening 
uitgevoerd. De oefening wordt geevalueerd met het team en indien noodzakelijk voeren we 
verbeteringen door. 
 
Eigen plek voor de spulentjes van het kind 
Het is belangrijk voor kinderen dat zij een plek hebben voor hun eigen spulletjes. Vaak is dit een 
mand of een bak. Hierop staat de naam van het  kind vermeld. 
 
Eigendommen van uw kind en uzelf 
Bink-bso gaat zorgvuldig om met de eigendommen van kinderen en klanten. De pedagogisch 
medewerker zal zich inspannen om samen met de ouders en zo mogelijk het kind te onderzoeken of 
iets wat vermist is terug te vinden. Mocht dit niet lukken dan is blink –bso niet aansprakelijk te 
stellen. 
Wat doen wij om verlies te beperken: 
Kleding: Voor jassen e.d. is per kind een luizenzak aanwezig. 
Speelgoed/knuffels: Op groep is er per kind een opbergmandje of bak aanwezig waarin persoonlijke 
eigendommen zoveel mogelijk worden bewaard. Ouders er bij de kennismaking op gewezen dat het 
risico van verlies bij meegevrachte speelgoed/knuffels bij de ouder ligt. 
Fietsen: wij zorgen voor een plek waar de fietsen kunnen staan. Kinderen en klanten blijven zelf 
verantwoordelijk voor de fiets. 
 
Extra dag 
Mocht u incidenteel een opvang dag (een hele dag of een dagdeel, van 07.00-13.00 uur of 13.00-
19.00) extra willen, vraag dit dan aan via info@blink-bso.nl. Als de groepsomstandigheden het 
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toelaten wordt uw verzoek gehonoreerd.  
Een extra dag dient u schriftelijk te bevestigen of mondeling bij de pedagogisch medewerker 
melden en wordt in rekening gebracht. Op de vestiging is een aanmeld formulier aanwezig. Deze 
tekent u voor akkoord. 
 
Gedag zeggen 
Aan het eind van de dag als u samen met uw kind naar huis gaat, laat uw kind dan gedag zeggen bij 
de medewerkers op de groep, zodat zij kunnen noteren dat uw kind naar huis is.  
Zo voorkomen we misverstanden bij eventuele calamiteiten. 
 
GGD inspectie 
Jaarlijks komt de GGD lang voor een inspectie. Het inspectierapport staat voor de ouders ter inzage 
op de locatie en op de site www.blink-bso.nl 
 
Hygienisch werken 
We willen een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een gezonde leefstijl en aandacht hebben 
voor de eigen lichamelijk hygiene en verzorging. In de wet- en regelgeving zijn hierover duidelijk 
voorschriften. Wij houden ons aan deze voorschriften. Het gaat hier onder andere om handen 
wassen voor het eten en na toiletbezoek, maar ook om hoest-en niesdiscipline. 
Kinderen leren in dagelijks terugkerende rituelen en door voorbeeldgedrag van de pedagogisch 
medewerkers normen en waarden ten aanien van de hygiene. Naarmate kinderen ouder worden 
ondersteunen de pedagogisch medewerkers de kinderen bij het zelf verantwoordelijk worden voor 
de persoonlijke hygiene. De pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld en zorgen er voor 
dat zij er zelf verzorgd uitzien. 
 
Hoofdluis 
Hoofdluis is een ongemak die zich makkelijk en snel kan verspreiden. Om deze verspreiding zoveel 
mogelijk tegen te beperken, vragen wij ouders/verzorgers die thuis hoofdluis geconstateerd hebben 
dit thuis te behandelen, voordat kind en ouder/verzorger naar BLINK  komen.  
Stel ons op de hoogte, zodat wij extra alert kunnen zijn. 
Zodra in BLINK  hoofdluis geconstateerd wordt, overleggen wij met de ouders over de behandeling.  
Uit voorzorg worden alle andere kinderen onderzocht en alles in BLINK  schoongemaakt en  
gewassen. 
 
Informeren op verschillende manieren 
Blink-bso informeert ouders op verschillende manieren. Zo versturen wij nieuwsbrieven via e-mail, 
via de www.blink-bso.nl, facebook, instagram en watsapp. Wij vragen ouders toestemming voor 
het gebruiken van foto’s in social media! 
 
Kinderziekten en epidemieën 
Bij een uitbraak van een kinderziekte of epidemie raadplegen wij de GGD en handelen wij minimaal 
conform de voorschriften en adviezen van deze organisatie. 
Meldt altijd aan de leiding als uw kind een kinderziekte heeft, of als u dit vermoedt. 
 
Klachten 
Dagelijks verzorgen wij voor de kinderen op onze buitenschoolse opvang. Meestal tot grote 
tevredenheid van de kinderen en de ouders/verzorgers. Maar het kan wel eens gebeuren dat u als 
klant niet hellemaal tevreden bent. Zolang de medewerker van blink Almere dit in goed overleg met 
deze ouder/verzorger kunnen oplossen, is er geen sprake van een klacht. Het wordt een klacht als 
het probleem niet tot tevredenheid van zowel de medewerker van blink Almere als de 
ouder/verzorger is besproken of opgelost. 
Mocht de klant de klacht toch niet naar tevredenheid afgehandeld vinden, dan kan deze besluiten 
om naar de Geschillencommissie Kinderopvang te gaan waarbij blink buitenschoolse opvang is 
aangesloten. 
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In bijlage-1-geschilartikel-kinderopvang-en-peuterspeelzalen 2016 vindt u het geschilartikel van de 
Geschillencommissie Kinderopvang. 
 
Kleding en schoeisel 
De kinderen spelen intens in BLINK  en doen verschillende activiteiten met bijvoorbeeld zand, verf 
of lijm. Houdt hier rekening mee bij het kleden van uw kind. Wij proberen te voorkomen dat 
kleding beschadigt of vuil wordt. Zo dragen de kinderen schorten tijdens het verven en plakken. 
Desondanks kan het gebeuren dat kleding vuil wordt. Blink  kan hier niet voor aansprakelijk gesteld 
worden. De verf- en lijmproducten die wij gebruiken zijn in de meeste gevallen uitwasbaar. 
In verband met verstikkingsgevaar zijn kledingstukken waarin touwtjes rond de hals zitten niet 
toegestaan. Kinderen kunnen tijdens hun spel hiermee ergens achter blijven haken. 
De jas van uw kind dient duidelijk herkenbaar te zijn voorzien van de voornaam van uw kind. 
Kinderen mogen in BLINK  niet op sokken lopen. Dit om uitglijden te voorkomen.  
Wij adviseren u te zorgen dat uw kind in Blink  sloffen met een goed profiel, of antislipsokken 
draagt. 
Zorg bij zomer weer dat uw kind zwemkleding bij zich heeft, bij mooi zomerweer mag deze niet 
ontbreken. 
 
Maaltijd en tussendoortjes 
Iedere dag krijgen de kinderen vers fruit, een verantwoord tussendoortje. 
In vakanties en op vrije dagen ook een broodmaaltijd. 
In overleg is het mogelijk om over individuele wensen, zoals een speciaal dieet, afspraken te 
maken. Dit geldt ook voor wensen ten aanzien van vegetarisch voedsel. 
Warme maaltijd wordt voor een vergoeding van € 3,00 per maaltijd aangeboden. 
 
Manager kindercentrum  
De manager van blink geeft leiding aan het team van pedagogisch medewerkers. De manager van 
blink heeft de eindverantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken en begeleidt de 
medewerkers in het uitoefenen van hun functies. U kunt bij de manager van blink terecht met 
vragen over algemene zaken die de opvang van uw kind betreft.  
 
 
Medicijnovereenkomst 
Het kan zijn dat uw kind medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat deze toediening hiervan goed 
uitgevoerd wordt, maken wij gebruik van een medicijnovereenkomst. In deze overeenkomst wordt 
de wijze van toediening en de dosering vastgelegd. 
Zorg dat u medicijnen beschikbaar stelt in de originele verpakking inclusief de gebruiksaanwijzing 
en dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden is. Het formulier van de medicijnovereenkomst 
kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerkers. 
 
Mentor van uw kind  
Ieder kind bij blink heeft een eigen mentor. Deze speciaal toegewezen pedagogisch medewerker 
volgt de ontwikkeling van het kind en voert observaties uit ten behoeve van het kind. De mentor is 
verantwoordelijk voor gesprekken naar aanleiding van de observaties en de overdracht naar de 
manager van blink. De mentor is tevens een vast aanspreekpunt voor de ouders.  
Tijdens het pedagogisch overleg van ieder groep (eens in de 6 a 8 weken) kan de mentor (maar ook 
een andere medewerker) aangeven dat zij een kind wil bespreken. Dit kan verschillende redenen 
hebben. Samen met de manager van blink wordt gekeken of er acties nodig zijn en zo ja welke. 
Tijdens de overdacht met de ouders wordt deze informatie uitgewisseld en afgestemd. Ieder kind 
heeft een kinddossier. Hierin wordt beschreven wanneer een kind besproken is in het pedagogisch 
werkoverleg en welke afspraken er eventueel zijn gemaakt. De mentor staat tevens vermeld op de 
faktuur van het kind 
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Mishandeling of vermoedens hiervan 
Kindermishandeling of vermoedens hiervan worden gemeld bij het Advies en Meldpunt 
Kindermishandeling. 
Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van geestelijke, lichamelijk en seksueel geweld 
tegen kinderen, of het nalaten van zorg en aandacht. 
 
Oudercommissie 
Bij blink Almere doen wij ons uiterste best om zowel de ouders/verzorgers als de kinderen het goed 
naar hun zin te maken en te hebben.Een heldere en duidelijke communicatie helpt u als 
ouder/verzorger en ons als blink Almere. Omdat wij als blink Almere een kleinschalige opvang zijn 
en maar 24 kindplaatsen hebben, mogen wij volgens de Wet en regelgeving Kinderopvang op een 
andere manier de oudercommissie (ouderraadplegging) geregeld hebben.  
Dagelijks zorgen wij voor de kinderen op onze buitenschoolse opvang. Meestal tot grote 
tevredenheid van de kinderen en de ouders/verzorgers. Om de kwaliteit van blink Almere te 
kunnen blijven bieden, is het contact met alle ouders van de buitenschoolse opvang van groot 
belang. Daarom zal er jaarlijks een tevredenheidsonderzoek worden opgesteld en naar alle ouders 
worden verzonden. 

Oudercommissie aanmelden 

Bij blink Almere zijn wij ook op zoek naar leden voor oudercommissie. Als lid van de 
oudercommissie bent u de 'oren en ogen' van alle ouders van de bso en kunt u signalen bespreken 
met de medewerkers van blink Almere. Iets wat u misschien informeel al doet en waar u via een rol 
in de oudercommissie nog effectiever mee verder kunt gaan.Wilt u zich aanmelden of meer 
informatie over de oudercommissie, dan kunt u dit opvragen bij de medewerkers van blink Almere 
 
Overdracht 
De overdracht is het moment dat de pedagogisch medewerker en de ouder/verzorger elkaar 
informeren over hoe het thuis en in BLINK  is gegaan. Door goed op de hoogte te zijn over wat er 
met het kind is gebeurd, kunnen beide partijen goed inspelen op de behoeftes van het kind. 
Mochten ouders/verzorgers de behoefte hebben om, buiten het jaargesprek, uitgebreider met de 
pedagogisch medewerker te spreken, dan kunnen zij een hiervoor een afspraak maken.  
 
Pesten 
Mocht er een slachtoffer zijn van pesten dan heeft dit schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling 
van het kind. Door de voortdurende aandacht voor de relatie tussen kinderen en tussen kinderen en 
medewerkers is er een veilig klimaat in Blink . Hierdoor is pesten bespreekbaar en komt daardoor 
weinig voor. In die gevallen dat er vastgesteld dat er gepest wordt, worden er speciale maatregelen 
getroffen om een eind te maken aan het pesten. Mocht u het vermoeden hebben dat uw kind pest 
of gepest wordt, bespreek dit dan met ons. 
 
Pedagogisch medewerkers en de senior pedagogisch medewerkers  
De groepen worden begeleid door pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers hebben 
de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de groep kinderen die aan hun zorg is toevertrouwd. Zij 
zorgen voor een goede sfeer, een heldere dagindeling en een leuk, spannend en uitnodigend 
activiteitenaanbod. Zij observeren en begeleiden de kinderen ieder op hun eigen niveau en 
verzorgen hen afhankelijk van de zorg die zij nodig hebben. Zij hebben aandacht voor zowel de 
groep als geheel, maar zien ook het individuele kind in de groep. De pedagogisch medewerker is het 
dagelijkse aanspreekpunt voor de ouders. Samen met de ouders stemmen zij de zorg voor het kind 
af. Uiteraard binnen de mogelijkheden die ons kindercentrum te bieden heeft. Onze pedagogisch 
medewerkers hebben een kindgerichte opleiding afgerond op minimaal MBO-3 niveau. Op de 
vestiging is meestal een senior pedagogisch medewerkers aanwezig. De senior pedagogisch 
medewerker is verantwoordelijk voor het behoud van het pedagogisch klimaat en houden zich 
bezig met de inhoudelijke pedagogische verdieping.  
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Bij de deuren van de groepen kunt u dagelijks de namen van de medewerkers zien, die op die dag in 
de groep van uw kind werken.  
 
Privacy policy vindbaar 
Wij als organisatie verwijzen in al onze documenten ( contract, overeenkomst, 
aanmeldingsformulier etc) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de 
website van de organisatie ; www.blink-bso.nl 
 
 
Veiligheid- en gezondheidsbeleid 
Jaarliks doen we een veiligheid -en gezondheidsbeleid. Aan de hand van een vaste lijst worden alle 
ruimtes waar kinderen komen doorlopen. Punte, die verbeterin behoeven worden in het 
teamoverleg besproken. 
 
Roken 
Wij zijn van mening dat roken en kinderen niet samengaan, derhalve is het in het gebouw en op het 
buitenterrein van BLINK  niet toegestaan te roken. 
 
 
Ruilen van een dag 
Mocht u incidenteel een opvangdag willen ruilen, meldt u dit dan via info@blink-bso.nl 
Ruilen is uitsluitend toegestaan met dagen die binnen dezelfde week vallen. Als de 
groepsomstandigheden het toelaten wordt uw verzoek gehonoreerd.  
Voor een ruildag worden geen extra kosten in rekening gebracht. 
 
Stagiaires  
Blink is een erkend leerbedrijf door SBB. Wij vinden het belangrijk om aankomende pedagogisch 
medewerkers bij ons ervaring te laten opdoen.  
Stagiaires werken onder begeleiding van de pedagogisch medewerker en zijn boventallig op de 
groep. In principe kunnen zij alle taken verrichten die bij de functie pedagogisch medewerker 
behoort. Echter, zij werken nooit alleen met een groep kinderen en staan altijd onder supervisie 
van een pedagogisch medewerker.  
Aan het begin van de stageperiode zal een stagiaire zich persoonlijk aan de ouders voorstellen. Ook 
zullen wij ouders schriftelijk op de hoogte stellen van haar/zijn komst via de nieuwsbrief of het 
prikbord op locatie.  
 
Start van de opvang 
Voorafgaand aan de plaatsing van een kind vindt er een intakegesprek met de ouder(s) plaats. 
Ouders krijgen voorafgaand aan dit gesprek het plaatsingsformulier toegestuurd. Naast allerlei 
praktische informatie wordt er ook gevraagd naar specifieke aandachtspunten van het betreffende 
kind en de eventuele wensen van de ouders. Tijdens het intakegesprek loopt de medewerker dit 
formulier met u door. Tijdens dit gesprek worden ook afspraken gemaakt over het wennen van u 
kind op de groep. Het wennen van uw kind kan voor de startdatum plaatsvinden. Dit zal 2 dagen 1 
uur per dag zijn. 
 
Speelgoed meenemen 
Kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen naar BLINK . Het is aan de pedagogisch 
medewerkers om te bepalen of het kind in BLINK  ook met zijn eigen speelgoed mag spelen. BLINK  
is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging. 
 
Traktatie 
Het is gewenst dat eventuele traktaties die de kinderen uitdelen verantwoord, veilig en gezond zijn. 
Overleg vooraf met de medewerkers, deze geven u ook graag tips. 
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Uitblinker van de week! 
Om een kind  extra in het zonnetje te zetten hebben wij bij blink een week lang : de uitblinker van 
de week! Alle kinderen geven in woorden aan wat de uitblinker juist heel goed in is of wat juist zo 
leuk is aan hem/haar. De uitblinker mag die week de Juf meehelpen! 
 
 
Vervoer van Blink  naar school en van school naar Blink  
De kinderen die gebruik maken van onze vso, worden lopend, fiets of met een auto naar school 
gebracht. Dit gebeurd zoveel mogelijk door een vaste medewerker of een vrijwilliger. Zij brengen 
de kinderen ook in de klas, tenzij de kinderen met toestemming van ouder/verzorger zelf naar de 
klas mogen lopen. 
Als de school uit gaat, zijn er medewerkers of vrijwilligers van Blink  aanwezig, die de kinderen op 
een van te voren afgesproken plek opvangen. Leerkrachten kunnen eventuele bijzonderheden aan 
ons doorgeven, die wij weer op onze beurt weer door kunnen geven aan de ouder/verzorger. 
 
Per 02-10-2018 wordt er door ons niet met de stint gereden. Dit na aanleiding door de 
schorsing die minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft ingevoerd. 
 
 
Wat gaan we eten vandaag? 
Bij de deur hangt er een memobord waarop duidelijk staat aangegeven wat er die dag als warme 
maaltijd wordt aangeboden. Tevens wordt er aan het begin van de week een app bricht naar alle 
ouders verzonden met de vraag of het kind die week komt eten bij blink. 
  
Wijzigen dagen 
Als u de opvangdagen van uw kind structureel wenst te wijzigen, dient u dit schriftelijk of per e-
mail kenbaar te maken bij de administratie (info@blink-bso.nl). 
Wilt u minder opvangdagen, dan dient u een termijn van 1 maand in acht te nemen. Uitbreiding en 
wijzigen van dagen kan alleen als de bezetting dit toelaat. Indien de wijziging zondermeer 
doorgevoerd kan worden, krijgt u van ons een mutatiebevestiging, is het echter niet of nog niet 
mogelijk dan nemen wij contact met u op. 
 
Vrijwilliger 
Tijdens de VSO wegbrengen en BSO ophalen van en naar school werkt blink met een vaste groep 
vrijwilligers. Deze vaste groep vrijwilligers zijn alle in het bezit van een VOG verklaring. 
 
Ziek zijn 
Zieke kinderen hebben extra aandacht en verzorging nodig en kunnen daarom het beste thuis 
verzorgd worden. Bovendien kan er sprake zijn van besmettingsgevaar voor de andere kinderen.  
Bij ziektesymptomen zoals koorts (een lichaamstemperatuur van 38,5 graden Celsius en hoger), 
braken, diaree en bij kinderziektes moet het kind thuis blijven en goed uitzieken. 
Wordt uw kind op Blink  ziek dan wordt van u verwacht, dat u, na hierover door ons geïnformeerd te 
zijn, uw kind komt halen. 
Als uw kind niet naar de bso kan komen omdat het ziek is, meldt dit dan bij de pedagogisch 
medewerker van uw kind. U kunt ze bereiken via het rechtstreeks nummer. 
Om medicijnen te kunnen verstrekken vullen wij met u een medicatieformulier in. Dit geldt ook 
voor pijstillers en zelf medicatiemiddelen als neusspray, homeopathische middelen etc van de 
drogist. 
 
Slotbepaling 
Daar waar de huisregels niet in voorzien beslist de directie. 
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Bijlage 1: Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
 

 
 

1.   De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de blink bso in te dienen.  
2.   Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na 

de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij blink bso indiende, 
schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de 
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: 
Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie. 
(www.degeschillencommissie.nl) 

3.   Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door blink bso 
aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie 
(www.degeschillencommissie.nl). 

4.   Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhandig maakt bij de 
Geschillencommissie, is de blink bso aan deze keuze gebonden. Indien blink bso 
een geschil aanhandig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk 
of een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij 
daarmee akkoord gaat. Blink bso dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het 
verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone 
rechter aanhangig te maken. 

5.   De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepaling van het 
voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is 
beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd 
toegezonden. De beslissing van de Geschillencommissie geschieden bij wege van 
bind advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is 
een vergoeding verschuldigd. 

6.   Uitsluitende de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone 
rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

 


