
REGLEMENT VOOR DE TOEZICHTHOUDER: 
   

Indien bij sleutelplan een volwassen lid de sleutel bij 
een bestuurslid heeft opgehaald is hij/zij de 
toezichthouder, ook voor andere kinderen die op dat 
moment in de speeltuin komen spelen.  
 

Aanwezigheid toezicht-/sleutelhouder: 
- De toezicht-/sleutelhouder houdt zich aan de 
openings- en sluitingstijden en is gedurende deze tijden in de speeltuin 
aanwezig. Ook al zijn er weinig spelende kinderen in de speeltuin. 
 
- Bij regen en temperaturen boven de 30 graden kan de speeltuin gesloten 
blijven. 
 
Toegang tot de speeltuin: 
- Toegang is alleen voor leden.  
 
- Kinderen t/m 6 jaar en/of kinderen die begeleiding nodig hebben mogen niet 
alleen in de speeltuin achter gelaten worden. 
 
Taken voor de toezicht-/sleutelhouder toezien op: 
- De toezicht-/sleutelhouder treedt op indien er niet op een juiste manier met 
elkaar en/of materialen om gegaan wordt. Denk hierbij aan gedrag van 
kinderen dat gevaar oplevert voor zichzelf en/of anderen, gooien met zand, 
hoogte van het stapelhout enz. Veiligheid is van groot belang! 
 
- Fietsen enz. dienen binnen de poort op het verharde gedeelte (bij 
binnenkomst rechts) geplaatst te worden. De toegang moet vrij blijven. 
 
- De buitenkraan bij de toiletten is uitsluitend voor drinkwater! 
 
- De kraan/pomp bij de zandbak kan met inachtneming van de 
buitentemperatuur door de toezicht-sleutelhouder geopend worden. De ‘haak’ 
waarmee de kraan/pomp open/dicht kan ligt in het bakje op de kast. 
 
-  Kinderen mogen niet in de opslagruimte/bergruimte komen en ook niet 
spelen in het gebouwtje. 
 



Praktische zaken: 
- In het aanrechtkastje is een EHBO-trommel aanwezig voor 
ongevallen/noodgevallen. Alle materialen weer terug leggen op de juiste plek! 
 
- Van maandag t/m zaterdag kan gebruik gemaakt worden van het voetbalveld 
achter de Ludgerusschool. De sleutel van de poort naar het voetbalveld hangt 
in het speeltuingebouw: aan de achterkant van de witte kolom direct links bij 
binnenkomst van het gebouw. Na afloop de poort afsluiten en sleutel op de 
vast plek in het gebouw terughangen. 
 
Bij het verlaten van de speeltuin: 
- Speeltuin en gebouw netjes achterlaten: 
 - Toiletten schoonmaken 

- Voetbalveld en speeltuin schoon achterlaten. Afval in de betreffende 
container.  

- Zandbakspullen in de bakken onder het afdak 
 - Voetballen, tafeltennisspullen in het gebouw 
 - Zand rond zandbak in de zandbak vegen 
 - Afwassen 

- Koffiezetapparaat, waterkoker stekker uit stopcontact 
 - Vloer in gebouw vegen en/of dweilen 
 - Deuren/poort op slot 
 
- Sleutel van de speeltuin na sluitingstijd aan de toezichthouder van de 
volgende dag (zie rooster) persoonlijk overhandigen. Niet in de brievenbus 
deponeren! Evelyn (vaste oppas) heeft een eigen sleutel. Dus de sleutel naar de 
toezichthouder die de dag na Evelyn op het rooster staat. 
 
 
 

Samen hopen we dat het een fantastisch speelseizoen wordt! 
 

 
Bestuur speeltuin ‘De Bleek’ 

                                                 

                                                                           


