
 
 
 

Huisregels 
 
 
Algemeen 

• Openingstijden zijn tijdens schoolweken van 14:00 uur tot 18:30 
uur. Tenzij anders overeengekomen. Tijdens schoolvrijedagen 
van 7:00 uur tot 18:30 uur.  

• Brengen tijdens schoolvrijedagen kan tot 9:00 uur in verband met uitjes. Ophalen kan 
op alle dagen vanaf 17:00 uur. Tenzij anders overeengekomen.  

• Tijdens schoolweken komt een medewerker van Marron uw kind van school halen op 
het tijdstip dat de school uit is.  

• Wij ontvangen graag op tijd bericht als u verhinderd bent of het niet redt om binnen 
de afgesproken tijden uw kind(eren) te brengen of te halen. 

• Indien uw kind door iemand anders dan door vader of moeder opgehaald wordt, laat 
u dit weten aan de leidsters. 

• Uw kind kan niet worden meegegeven wanneer wij hier niet van op de hoogte zijn. 

• Indien uw kind afwezig is door ziekte, vakantie e.d. dient u dit zo spoedig mogelijk te 
laten weten aan de leiding van Marron. Dit kan zowel telefonisch als via de mail. 

• Wens u gebruik te maken van onze ruilservice dan kunt u dit aanvragen bij 
anja@kdvmarron.nl  

• Wij streven ernaar e-mails binnen twee werkdagen te beantwoorden.  

• Hekken en deuren worden alleen geopend of gesloten door ouders en/of verzorgers. 

• Gelieve uw auto in de daarvoor bedoelde parkeervakken te parkeren.  

• Zet de motor van uw auto uit, wanneer u uw kind wegbrengt of ophaalt. 

• Niet toeteren bij het wegrijden i.v.m. overlast voor de buurt.  

• Laat nooddeuren altijd vrij van speelgoed of andere mogelijke obstakels. 

• De locatie Sport en Natuur BSO van Marron / MHC Dieren is een rookvrije locatie, er 
mag dus niet gerookt worden.  

• Fietsen, sieraden of eigen speelgoed is eigenrisico. Gelieve thuis te laten. 

• Marron werkt met een aandachtsfunctionaris. Dit is een belangrijk persoon voor het 
implementeren, handelen en borgen van de Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling. Anja Franken en Fiona Vloet vervullen deze rol. 

• Klachten kunnen besproken worden met de pedagogisch medewerkers of Mark. Dit 
kan bij brengen en halen van het kind of via een afspraak. Indien gewenst is het ook 
mogelijk een klachtenprocedure te starten. Deze is op te vragen op de groep.  

 
Verzorging 

• Het is noodzakelijk dat u de leiding tijdig informeert, wanneer uw kind een dieet of 
allergie heeft. 

• Indien uw kind medicijnen gebruikt, dient u dit altijd door te geven aan de leiding. U 
bent verplicht hiervoor een formulier in te vullen, waarin u ons toestemming geeft dat 
medicijn toe te dienen bij uw kind. Het is van belang dat u de naam van uw kind op 
de medicijnen noteert. 

• De leidsters dienen geen zetpillen of paracetamol toe bij de kinderen. 

• Wanneer wij constateren dat uw kind 38.5 graden heeft, nemen wij contact met u op 
om te overleggen. 

• Wanneer uw kind tijdens opvang ziek is geworden moet hij of zij binnen 3 uur zijn 
opgehaald. 

• Zet de naam van het kind op zijn/haar eigendommen, zoals schoeisel, jas en tas. 

• Bij binnenkomst in de hal graag natte kleding en schoenen uittrekken.  
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• Zorg dat er altijd reserve kleding passend bij het seizoen in de tas van uw kind zit, 
denk hierbij ook aan regen kleding, muts en handschoenen en een extra trui bij kou.  

• Uw kind krijgt over de gehele dag bij Marron: water, thee, melk, aangelengde 
appelsap, fruit, rauwkost, cracker en een koekje en eind van de dag een broodje. 
Wensen kunt u doorgeven aan de leidsters. 

• Voor de schoonmaaktaken in de BSO is een rooster opgemaakt. 

• Indien uw kind last heeft van een ernstige verkoudheid, ontstoken ogen, diarree, 
koorts, (schimmel) infectie, ed., verzoeken wij u uw kind thuis te houden i.v.m. 
hygiëne. (zie ziektebeleid map GGD, dit kunt u inzien op de groep). 

• Uw kind dient 1 dag koortsvrij te zijn voor het weer gebracht wordt. 

• Heeft uw kind een infectieziekte dan is het noodzakelijk om dit zo spoedig mogelijk 
doorgegeven aan de leiding van Marron. 

• Heeft uw kind krentenbaard dan is het weer welkom als de blaasjes zijn ingedroogd 
of vanaf 48 uur na het starten van een antibiotica behandeling. 

 
Gebruik van locatie 

• Toiletten in de hal zijn voor gebruik van de BSO 

• Kinderen van de BSO maken geen gebruik van de kleed- en doucheruimtes  

• Het veld mag uitsluitend via de poort betreden te worden en niet over het hek.  

• Toegangspoort van het veld dient steeds gesloten te zijn.  

• Het is ten strengste verboden om etens- en drinkwaren mee te nemen, en/of te 
nuttigen op het veld.  
Dat geldt met name voor kauwgom 

• Het klimmen of hangen in de netten van de goals en balvangers is niet toegestaan, 
alle onderdelen dienen dit te worden gebruikt op een manier wat niet kan leiden tot 
schade.  

• Het sportveld mag niet worden betreden: 
- met voetbalschoenen of andere schoenen met scherpe punten (hakken). 
-  tijdens vorst of sneeuw op het veld. 
- met fietsen, bromfietsen of andere voertuigen. 
- om sporten als speerwerpen, kogelstoten etc. te beoefenen. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


