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Groepsregels
van kinder- en buitenschoolse opvang De Kluts

• We laten elkaar uitspreken.

• We storen elkaar niet bij het spelen.

• We pakken geen speelgoed af, we spelen ‘om de beurt’ met geliefd speelgoed.

• We tonen respect voor elkaars lichaam. (niet pijn doen)

• We spreken met respect tegen en over anderen. (niet pijn doen met woorden)

• Als het spel het toelaat (dammen met 3 kinderen is moeilijk) kunnen anderen altijd meedoen.*

• We respecteren elkaars privacy en grenzen.

• We respecteren elkaars eigen-aardigheden. Daar is ruimte voor in onze groep, passend binnen de groepsregels.

• We houden ons aan de richtlijnen m.b.t. hoeveelheid kinderen die een speelhoek kan herbergen (bijvoorbeeld de 

disco).

• We ruimen zelf het speelgoed op wat we hebben gebruikt, zorgen dat het spel compleet is, zodra we ‘met zijn allen’ 

opruimen, kan het voorkomen dat je iets opruimt wat van een ander is. (sociaal)

• We geven aan als we iets niet willen, leuk vinden of ergens last van hebben, duidelijk in de ik-vorm.

• We gebruiken alleen woorden die anderen niet kunnen kwetsen, of in verlegenheid brengen.

* Bij dammen is het duidelijk dat drie teveel is, soms is het minder duidelijk.

Bijvoorbeeld:
Twee kinderen in de poppenhoek die helemaal in hun spel zitten kunnen ook terecht verlangen met zijn tweeën het spel af 
te maken. Ook een project in de zandbak kan zo op gang zijn, compleet met planning etc. dat de drie kinderen niet zitten te 
wachten op een vierde die het viaduct heel ergens anders wil hebben… Soms kan een kind wel later instappen in een spel, maar 
het is dan wel de bedoeling dat het zich aanpast bij de ‘regels’ van het spel wat gaande was.

Dit begeleiden we zo nodig als groepsleiding.

Bijvoorbeeld: 
We leren kinderen de ander op een goede manier te vertellen: ‘We willen het spel graag samen afmaken’, zodat de ander 
het niet als persoonlijke afwijzing hoeft te voelen. Bijvoorbeeld in de ik- of wij-vorm. Afwijzing vanwege gedrag is soms 
onvermijdelijk zoals in geval van: de baas spelen, flauw doen e.d., hier leren kinderen van ). We leren de kinderen om hulp te 
vragen zodra niet duidelijk wordt of ‘het niet mee kunnen doen’ te maken heeft met de groepsregel ‘niet verstoren’ en ‘privacy’.


