
 
      
 
Omgangsregels logeeropvang 
 
De belangrijkste omgangsregels: 
 
- Behandel iemand anders zoals je zelf ook behandeld wilt worden.  
- Niet aan elkaar zitten, aanraken of stoeien als de ander dat niet wil. 
- Wees beleefd tegenover de begeleiders en andere kinderen, toon respect naar elkaar. 
- Ga zorgvuldig om met andermans spullen. 
- Wees diervriendelijk, ga zorgvuldig en voorzichtig om met de dieren op de boerderij.  
- Niet plagen, uitschelden en pesten van andere kinderen.  
- Samenwerken en samenspelen (niemand mag buitengesloten worden). 
- Er is altijd ruimte voor ieders eigen mening, iedereen laten uitpraten.  
 
Een omgangsregel binnen de zorgboerderij is geen regel om de regel. Er zit een bedoeling 
achter. Er zijn niet veel regels binnen de zorgboerderij, alleen de gebruikelijke 
omgangsregels. De noemen wij de sociale omgangsvormen. Wij gaan ervan uit dat hoe 
meer afstemming er is, hoe beter we met elkaar kunnen communiceren.   
 
Als een kind de sociale omgangsregels niet goed hanteert kan dat verschillende oorzaken 
hebben. De volgende oorzaken blijken vaak voor te komen;  

- Het kind heeft niet begrepen wat de bedoeling was of is de afspraak vergeten, in dat 
geval moet de omgangsregel nog een keer uitgelegd worden; 

- De regel werkt niet meer ondersteunend maar belemmerend, in dat geval moet er 
gekeken worden of er bijstelling van de omgangsregel nodig is.  

 
De actuele regels zijn duidelijk voor alle kinderen omdat deze dagelijks benoemd worden en 
groepsgewijs of individueel besproken worden als er iets misgaat.  
Deze regels worden gehanteerd omdat ze duidelijkheid en veiligheid bieden. 
 
Belangrijke huisregels: 
- Wachten op elkaar met eten, tegelijk beginnen. 
- Tijdens de maaltijd niet van tafel lopen. 
- Handen wassen voor het eten of na een activiteit. 
- Niet met laarzen of vieze schoenen de huiskamer betreden. 
- Geen grof taalgebruik, seksueel getinte opmerkingen of vloeken. 
- Eigen kamer netjes houden, zelf je tas inpakken. 
- Voorzichtig omgaan met spelmateriaal, dieren en andere kinderen. 
- Iedereen ruimt zijn eigen spullen of rommel op.  
- Aan het begin van de maaltijd is iedereen stil, respect voor mensen die gelovig zijn.  
 
Onderstaande verklaart dat hij/zij kennis heeft genomen van de huis- en omgangsregels voor 
de logeerweeropvang van zorgboerderij veldzicht, zoals deze hierboven zijn beschreven: 
 
Datum:  

 
Handtekening ouder/verzorger:     
 
____________________________   

 
Naam:  
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