
 

 

 
 
Deurbeleid tijdens de openingstijden van Kidswijs kinderopvang 
 

Kidswijs Groningen: 

 

De deur is ten alle tijden op slot. Van de buitenkant is de deur niet te openen. Dit is heel 

bewust om personen te weren die niets bij ons te zoeken hebben. Na de haal- en 

brengtijden zit er aan de binnen kant een ketting op. Er is een speciale deurdranger 

geplaatst om er zeker van te zijn dat de deur goed sluit. Om binnen te kunnen komen 

moeten de ouders aanbellen waarop de leiding de deur open komt doen. De deur wordt 

alleen open gedaan voor de ouders van de kinderen, personen die de kinderen in plaats 

van de ouders komen ophalen en mensen die bij ons bekend zijn!  

Staat er iemand voor de deur die bij ons niet bekend is zullen we de deur dan ook niet 

open doen.  

We zullen de persoon te woord staan door de gesloten deur en inschatten of we deze wel 

of niet binnen laten.  

 

Kidswijs Haren: 

 

De locatie bevindt zich 50 meter vanaf de Middelhorsterweg en is alleen bereikbaar via 

een oprijlaan waar enkel bestemmingsverkeer is. 

De pedagogisch medewerkers hebben ten alle tijden zich op wie zich aankondigt op de 

locatie. 

De toegang tot de deuren van de locaties is toegankelijk via een sluis die afgeschermd is 

met een hekwerk. 

Om binnen te kunnen komen moeten de ouders aanbellen waarop de leiding de deur 

open komt doen. De deur wordt alleen open gedaan voor de ouders van de kinderen, 

personen die de kinderen in plaats van de ouders komen ophalen en mensen die bij ons 

bekend zijn!  

Staat er iemand voor de deur die bij ons niet bekend is zullen we de deur dan ook niet 

open doen.  

We zullen de persoon te woord staan door de gesloten deur en inschatten of we deze wel 

of niet binnen laten.  

 

 

Ophalen van kinderen: 

Bij Kidswijs kinderopvang mogen de kinderen alleen gehaald worden door de ouders van 

het kind waarmee afspraken over plaatsing gemaakt zijn. Dit zijn dus de ouders waar 

mee Kidswijs een plaatsingsovereenkomst heeft afgesloten. 

Wanneer ouders willen dat hun kind incidenteel of regulier door iemand anders gehaald 

gaat worden zullen ze hiervoor toestemming moeten geven. De leidsters van Kidswijs 

zouden het liefst zien dat deze persoon een keer gezamenlijk met de ouder wordt 

voorgesteld aan de leidsters. Wanneer het plotseling nodig is dat iemand anders het kind 

op komt halen, doordat ouders bijvoorbeeld in de file staan, zullen ouders dit telefonisch 

bij de leidsters moeten melden. 

Wanneer dit niet gebeurd is, zal het kind niet worden meegegeven. De leiding van 

Kidswijs zal dan aan de “ophaler” vragen de groep even te verlaten en plaats te nemen in 

een andere ruimte. Hierna zullen de ouders van het kind worden gebeld om de situatie te 

checken. 

 

 



 

 

 

 

Gescheiden ouders: 

 

Wanneer wij te maken krijgen met gescheiden ouders gaan wij ervan uit dat zowel vader 

als moeder de kinderen kunnen komen halen, mits er anders is afgesproken met een 

leidinggevende. 

Mocht het noodzakelijk zijn kunnen er met de leidinggevende afspraken gemaakt 

worden. Over de noodzakelijke afspraken zal de groepsleiding worden ingelicht. 

Wanneer de afspraken gemaakt zijn dat één van de ouders het kind/ de kinderen niet 

mag ophalen, dan zullen we ons hieraan houden. 

Op het moment dat deze ouder wel verschijnt om het kind op te halen zullen we deze 

ouder vragen om even plaats te nemen in een andere ruimte zodat wij de andere ouder 

even kunnen bellen om de situatie te checken. Deze ouder beslist dan uiteindelijk wat er 

dient te gebeuren. 

Wij proberen deze situatie zo goed mogelijk te begeleiden en niet uit de hand te laten 

lopen. 

 

 

 

 


