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HUISHOUDELIJK REGELEMENT: elke ouder voor akkoord beide bladzijden ondertekenen! 
 

Ouders – of  hun familieleden, vrienden of relaties - mogen na het wegbrengen of voor het ophalen van het kind/ de 

kinderen zich niet ophouden in de omgeving van het Omgangshuis. Brengende ouders kunnen in overleg - alléén indien 

in het belang van het kind – meelopen om het kind naar de ruimte te brengen bij de bezoekende ouder (dit laatste kan 

pas weer in overleg met het Omgangshuis, nadat de COVID-19 maatregelen zijn opgeheven). 

1. ETEN / DRINKEN / SNOEP 

Ouders mogen hun kind geen eten of drinken (mee)geven voor, tijdens of direct na afloop van de ontmoeting, met 

uitzondering van baby’s en hun babyvoeding. 

2. FOTO / FILM 

Er mogen geen foto’s / filmpjes worden gemaakt of meegegeven tijdens de ontmoeting door de bezoekende ouders. 

3. TELEFOON / TABLETS 

Telefoons dienen vóór de ontmoeting door de bezoekende ouder en het kind uitgeschakeld en ingeleverd te worden in 

aparte bakjes bij de dagleider. Tablets zijn niet toegestaan. 

4. TOILET 

Een kind dat tijdens de ontmoeting naar het toilet moet of van wie de luier verschoond moet worden, wordt altijd 

begeleid door een begeleider. 

5. ROKEN/ DRANK/DRUGS 

Roken is tijdens de ontmoeting niet toegestaan (ook geen sigaren of E-sigaretten), binnen niet en buiten niet. Ouders 

die onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang tot het Omgangshuis ontzegd met een waarschuwing. Bij 

een volgende keer wordt het traject gestopt. 

6. HYGIËNE 

Van het kind en de ouders wordt verwacht dat zij aan de basiseisen van hygiëne tijdens de ontmoeting zullen voldoen. 

7. PRIVACY 

Er wordt verwacht dat er tijdens de ontmoeting niet over de privacy van de inwonende ouder wordt gesproken met het 

kind. In het Omgangshuis wordt door ouders, begeleiders en kinderen alleen Nederlands gesproken. Of anders onder 

begeleiding van een tolk op kosten van ouders. 

8. POST 

Eventuele post van de ene ouder voor de andere ouder mag – bij uitzondering - alleen via de dagleider van het 

Omgangshuis worden doorgegeven. Nooit via het kind. 

9. CADEAUS / GELD / SLEUTELS / SPULLEN/KINDERWAGEN 

Geld en cadeaus mogen niet worden gegeven aan het kind – ook niet bij bijzondere gelegenheden zoals een verjaardag. 

Sleutels (ongeacht waarvan) van de bezoekende ouder worden bij een vrijwilliger of dagleider ingeleverd voordat de 

kinderen binnenkomen. Sleutels en andere zaken worden niet overhandigd aan het kind voor, tijdens of na de 

ontmoeting. Bezoekende ouders nemen geen tassen – met of zonder inhoud - mee naar het Omganghuis. De brengende 

ouder is verantwoordelijk voor het meebrengen van een kinderwagen of buggy, zodat de vrijwilligers de kinderen 

kunnen vervoeren in plaats van dragen. 
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10. AGRESSIE EN/OF BEJEGENING 

Tijdens de ontmoeting vindt er geen verbale of fysieke agressie plaats. Ouders die zich niet houden aan de regels van de 

begeleiding en/of zich niet respectvol en fatsoenlijk kunnen gedragen richting de begeleiders worden daarop 

aangesproken. Bij herhaling wordt het traject gestopt.  

 

 

AANVULLENDE REGELS I.V.M. DE COVID-19 MAATREGELEN: 
 

1. Indien één van je gezinsleden de volgende klachten heeft, dan blijf je thuis: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden) of 
benauwdheid. 

2. Bij géén klachten, ben je als brengende ouder op tijd aanwezig en loopt het kind met de 
begeleider mee naar het Omganghuis, adres: Kanunnik van Kekenstraat 2 in Nijmegen (in 
dezelfde straat). Indien een kind nog een handje moet geven tijdens het lopen, worden de 
handen van de vrijwilliger en kind eerst ontsmet. (Vrijwilligers doen dat al vóór het ophalen). 

3. De bezoekende ouder is al binnen in het Omgangshuis als het kind arriveert met de 
begeleider. 

4. Bij aankomst en bij vertrek ontsmetten alle ouders, kinderen en medewerkers van het 
Omgangshuis de handen. 

5. Hoesten en niezen in je elleboog (uitleggen aan de kinderen). 
6. Gebruik papieren zakdoekjes (uitleggen aan de kinderen). 
7. Ouders houden 1,5 meter afstand van alle medewerkers van het Omgangshuis; kinderen 

mogen wel fysiek contact hebben: alleen met hun eigen ouder (uitleggen aan de kinderen) 
en met de vrijwilliger als het niet anders kan. 

8. Ouders en kinderen moeten zich houden aan de aanwijzingen door medewerkers van het 
Omgangshuis (uitleggen aan de kinderen). 

9. Kinderen nemen zelf hun eigen speelgoed mee; max 3 stuks. 
10. Het aantal ouder-kind koppels is gehalveerd in de ruimte. 
11. Tot een nog onbekende datum duren alle omgangsmomenten maximaal 1,5 uur (de 2 uur 

durende omgangsmomenten zijn dus ingekort ivm achterstanden en wachtlijsten als gevolg 
van tijdelijke sluiting door het Corona-virus). 

12. In de binnenruimten van de bezoekende ouders en kinderen is het dragen van een 
mondkapje verplicht: zowel over de mond als over de neus. Indien een bezoekende ouders 
binnen geen mondkapje draagt, is de dagleidster bevoegd om de bezoekende ouder de 
toegang te ontzeggen en de omgang met het kind te beëindigen. 

 

Alle regels worden strak gehanteerd in verband met de algemene veiligheid en een prettige sfeer in het omgangshuis. 

Voor akkoord:  

………………………………………………………….. (handtekening ouder 1) 

………………………………………………………….. (handtekening ouder 2) 

 

Naam van het kind: ………………………………………………………………..  


