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Breng- en haalbeleid 
 

Inleiding 
 
Om het brengen en halen van kinderen in goede banen te leiden, hebben wij een breng en haal beleid opgesteld.  
 
In het algemeen geldt: 

 
• Houd het afscheid beknopt, zowel bij het brengen en ophalen. Er staan waarschijnlijk alweer ouders te 

wachten. 
 

• U blijft als ouder buiten wachten als er een andere ouder binnen is. Bij slecht weer zijn er paraplu’s 
beschikbaar. 

 
• Wij stellen het op prijs als u gepaste afstand houdt tot elkaar en onze medewerkers. 

 

• De desinfectiepalen zijn en blijven aanwezig. Wij stellen het op prijs als u hier gebruik van maakt.  
 

Overdracht 
 
Wij willen graag aandacht besteden aan u als ouders zeker als het gaat om de overdracht van uw kind. Wij willen 
echter voorkomen dat de doorstroom tijdens het brengen en halen stagneert en u als ouders lang moet wachten. 
 
Overdracht van ouders  
Indien er bijzonderheden zijn rondom uw kind, vragen wij u deze informatie via het ouderportaal met de  
groep te delen. Wij vernemen graag alle belangrijke informatie over uw kind en van de thuissituatie die betrekking 
heeft op uw kind. Dit om het gedrag zo goed mogelijk te kunnen beoordelen en in te schatten waar uw kind op dat 
moment behoefte aan heeft (eten, drinken, slapen enz.) Ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte of overlijden binnen 
familie of kennissenkring vernemen wij ook graag.  
Mocht er meer uitleg of toelichting nodig zijn, dan kunt u ons altijd mailen of bellen. Op die manier kunt u informatie 
die van belang is voor het welzijn en welbevinden van uw kind(eren) uitgebreid naar ons communiceren. De 
berichten worden altijd gelezen en indien nodig verder intern gecommuniceerd. 
De pedagogisch medewerkster van de groep zal kort op uw bericht reageren (mondeling of via het portaal) zodat u 
op de hoogte bent dat het bericht gezien is.  
 
Overdracht vanuit de groep 
Ook voor de medewerkers is de overdracht naar u belangrijk. Zij zullen u dan ook een bericht sturen als er echt 
informatie van belang is om met u te delen. Heeft uw kind lekker gespeeld, goed gegeten en gedronken en eventueel 
geslapen, maar is er verder niets gebeurd dat anders is dan gebruikelijk, dan sturen zij geen persoonlijk bericht.  
Hoewel pm’ers dit met alle liefde doen, is het gezien de taken van de dag, passen en meten om hier invulling aan te 
kunnen geven. Houdt u er daarom rekening mee dat een reactie vanuit de Villa iets langer op zich kan laten wachten. 
Voor het overige zullen wij op de gebruikelijke manier via de dagverhaaltjes vanuit de groep naar u communiceren 
via het ouderportaal.  
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Tips rondom het brengen en halen van kinderen 
 
Voor het brengen en halen van de kinderen in het algemeen zijn de volgende maatregelen van belang: 

• Eén volwassenen brengt/haalt kind. 
• Gelieve broertjes/zusjes niet mee te nemen. Indien dit niet anders kan, let erop dat kinderen bij u blijven en 

het haal-/brengmoment hierdoor niet vertraagd wordt.  
• Breng als eerst uw oudste kind naar de groep.  
• Haal als eerste uw jongste kind op in zijn/haar groep. 
• Nieuwe ouders mogen de eerste dag samen brengen en halen in de groep. 
 

 

Brengen van kinderen in het vroege uur 
U maakt gebruik van de entreedeur bij Nielson.  
U brengt uw zoon en/of dochter tot aan de markering in groep Nielson, waarna de pm’er uw zoon en/of dochter 
aanneemt. U geeft aan de pm’er door of er bijzonderheden staan in een bericht in het ouderportaal.  Zorg te allen 
tijde voor gepaste afstand tot de pm’er.  
 

Brengen en halen van kinderen  
 
Nielson 
U brengt en haalt uw kind in groep Nielson en blijft hierbij achter de aangegeven markering.  
 
Jassen en tassen  
Bij het brengen van uw kind(eren) doet u in de entree de jas(sen) uit en hangt deze op aan de kapstok (aan de 
haakjes onder het plaatsje van aapje Nielson). U neemt de tas mee naar de groep en geeft deze tijdens de 
overdracht aan de pedagogisch medewerker.  
U brengt uw kind tot aan de markering in de groep, waar een pedagogisch medewerkster het van u over zal nemen.  
 
Bij het ophalen, staat de tas van uw zoon en/of dochter onder de kapstok. Ook de jas hangt aan de kapstok. U pakt 
de jas en neemt deze mee naar de groep. De jas kunt u vervolgens tijdens de overdracht bij uw kind aandoen.  
 
Kinderen in Maxi-Cosi’s bij brengen en halen 
Als u voor uw kind gebruik maakt van een Maxi-Cosi, dan mag u deze meenemen in de groep tot aan de markering. 
Wij willen u dan vragen tijdens de overdracht zelf uw kind uit de Maxi-Cosi te halen en eventueel de jas uit te doen. 
U kunt uw kind vervolgens met of zonder jas aan de pedagogisch medewerker geven. Na de overdracht en het 
afscheid zet u de Maxi-Cosi zelf in de entree op de daarvoor bestemde plaats onder de trap. U mag de jas 
eventueel in de Maxi-Cosi laten liggen.  
 
Bij het ophalen van uw kind, pakt u eerst de Maxi-Cosi in de entree voordat u uw kind ophaalt in de groep De 
pedagogisch medewerker zal ervoor zorgen dat uw kindje zijn/haar jas aan heeft en geeft u uw kind aan, welke u 
tijdens de overdracht weer in de Maxi-Cosi kunt zetten en vervolgens afscheid kunt nemen. 
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Pippi en Witje 

Het halen en brengen bij Pippi en Witje vindt plaats bij de tuindeuren aan de zijde van de heg, zodat er in de entree 
alleen ouders van Nielson zullen zijn. 
U blijft als ouder buiten bij het brengen en ophalen van uw kinderen. 

 
Jassen en tassen bij brengen en halen 
Voor Pippi en Witje geldt dat de jas bij het brengen door het kind zelf wordt uitgedaan (eventueel met hulp van de 
pedagogisch medewerker) en opgehangen. De tas wordt ook door het kind zelf in de verschoonruimte gezet.  
 
Bij het ophalen in de middag of avond ligt de jas in de groep klaar of wordt door het kind zelf uit de entree gehaald. 
Dit geldt ook voor de tas.  
 
Doordat de ouders van kinderen in groep Pippi en Witje niet in de entree komen, kunnen zij zelf de tas en jas niet 
weghangen/-zetten of ophalen.  
 

 
Langkous 
Bij het brengen van uw kind(eren) doet u in de entree de jas uit en hangt deze op aan de kapstok. U neemt de tas 
mee naar de groep en geeft deze tijdens de overdracht aan de pedagogisch medewerker.  
 
Bij het ophalen, staat de tas van uw zoon en/of dochter onder de kapstok. Ook de jas hangt aan de kapstok. De tas 
kunt u pakken als u weer beneden bent.  
U kunt de jas nog even laten hangen en beneden aan doen bij uw kind(eren) bij het weggaan. 
 
De oudere kinderen brengen en halen 
U doet de jas van uw kind(eren) uit en hangt deze aan de kapstok in de entree, waarna u uw zoon/dochter met de 
lift naar de groep brengt. U blijft in de lift. De pm’er zal uw kind(eren) van u overnemen. Bij het ophalen van uw 
kind(eren) doet u bovenstaande in omgekeerde volgorde.  
 
Kinderen in Maxi-Cosi’s bij brengen en halen 
Als u voor uw kind gebruik maakt van een Maxi-Cosi, dan mag u deze bij het brengen de lift mee in nemen. Wij 
willen u dan vragen uw kind tijdens de overdracht uit de Maxi-Cosi te halen en de jas uit te doen, eventueel met hulp 
van de pm’er). U kunt uw zoon/ dochter vervolgens aan de pedagogisch medewerker geven. Na de overdracht en 
het afscheid neemt u de Maxi-Cosi weer mee en zet deze in de entree op de daarvoor bestemde plaats in de 
vakken in de garderobe. 
 
Bij het ophalen van uw kind, pakt u eerst de Maxi-Cosi in de entree voordat u naar de groep gaat. De pedagogisch 
medewerker heeft de jas al meegenomen naar boven en zal deze bij aankomst bij uw kind aandoen of al hebben 
aangedaan. U kunt uw zoon/dochter tijdens de overdracht weer in de Maxi-Cosi zetten. U kunt er ook voor kiezen 
uw baby op de arm mee naar beneden te nemen met de lift en het dan in de Maxi-Cosi te leggen.  
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Kinderen in meerdere groepen 
Heeft u kinderen in meerdere groepen dan willen wij u vragen om als volgt de kinderen te brengen: 
 
Kind in Langkous en Nielson of Pippi en Witje 
Breng eerst het kind naar Nielson of Pippi en Witje en daarna naar Langkous.  
 
Kind in Nielson en Pippi en Witje 
Breng eerst het kind naar Nielson en daarna naar Pippi en Witje.  
 
Het ophalen ook hierbij graag in omgekeerde volgorde. 

 

Buiten brengen en ophalen betreffende alle groepen 
Als de groepen buiten opstarten kan uw kind buiten aansluiten, mits er een pedagogisch medewerkster van de eigen 
groep buiten is. Is dit niet het geval dan brengt u uw kind(eren) op de manier zoals hiervoor is beschreven. Bij buiten 
opstarten en afsluiten gelden dezelfde richtlijnen als bij het brengen en halen in de groep.  
Het kan zijn dat u even moet wachten totdat u een overdracht kunt doen naar de medewerkers of omgekeerd. Hierbij 
vragen wij om uw geduld. Ga in ieder geval niet weg met uw kind zonder dit aan te geven bij een van de 
pedagogisch medewerksters van de groep van uw kind. Wacht met weggaan tot u van de pedagogisch 
medewerkster gehoord heeft of er bijzonderheden te lezen zijn in het portaal. Alleen op deze manier kunnen we 
gezamenlijk de zorg rondom uw kind(eren) regelen en goed afstemmen. 
Ook hierbij gelden dezelfde regels als bij het ophalen in de eigen groep van uw kind.  
 

Tot slot 
Soms vinden kinderen het afscheid moeilijk, dit is een gebruikelijke fase waar veel kinderen even doorheen moeten. 
Het korte afscheid maakt het voor veel kinderen gemakkelijker. Mocht u toch even willen weten hoe het gaat met uw 
zoon/dochter na uw vertrek, stuur dan zeker even een berichtje via het portaal of bel even. Indien een kind echt 
meer dan anders moeite heeft met het afscheid, zullen wij u zodra het lekker speelt even een kort berichtje sturen om 
te laten weten hoe het gaat.  
 
Let op! Komt een andere volwassene uw kind halen, deel dan de wijze van brengen en halen met deze 
persoon.  
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