
Reglement kinderoppas  

Beth-el kerk 
 

Algemeen 

#De oppas is bestemd voor de jongste kinderen van de gemeente, tot ongeveer 5 jaar. 

# De bedoeling van de oppas is, de ouders in de gelegenheid te stellen om beiden naar de 

kerk te gaan. 

 

# Het is gewenst dat de oppasmoeders en de meisjes om uiterlijk 9.00 uur aanwezig zijn. 

 

# In de boven zaal vangen we alle kinderen op. Voor de kleinste kinderen zijn boxen 

aanwezig. We proberen een verdeling te maken in de zaal. De jongste kinderen bij de 

banken, de grotere kids aan de andere kant van de tafels.  

 

# De beneden zaal is voor de slapende baby’s/kinderen. Voor het begin van de dienst is hier 

iemand van de oppas aanwezig, als de dienst begonnen is en de kinderen slapen of zijn 

rustig wordt de babyfoon aangezet. Aan het einde van de dienst is er ook weer iemand bij 

de kinderen. 

Bij een doopdienst rijden we de kinderen voor het einde van de dienst naar de consistorie. 

 

# De roosterduur is ongeveer 3-4 maanden. Het rooster staat voor een aantal weken in het 

kerkblad.  

 

# Als een moeder of meisje verhinderd is, moet er onderling geruild worden. Zorg er voor 

dat dit goed geregeld is, want er wordt op je gerekend. Graag moeders met moeders ruilen. 

En dit aanpassen op het rooster in de map. 

 

#  Moet je oppassen op een Avondmaalszondag en je wilt ruilen, ruil je met degene 

die de volgende Avondmaalszondag op moet passen. Dit staat altijd voor 2 x op het rooster 

vermeld.  

 

# Eenmaal in het half jaar worden er vier moeders ingeroosterd om de spullen van 

de kinderoppas schoon te maken. Kun je niet, bel dan de reservemoeder die op het rooster 

staat. 

 

Als je je kind naar de crèche brengt 

# Bij binnenkomst van de kinderen moeten de bekers, luiers e.d. uit de tas gehaald worden. 

En in de mandjes worden geplaatst. Graag de naam van je kind op de beker!! 

 

# Vul de presentielijst in.  

 

# Doe op de rug van je kind een sticker met de naam. 

 

# Zijn er bijzonderheden over je kind dan kan je dit melden bij een van de oppasmoeders. 

 



# Als jouw kind een bedje nodig heeft, dit graag zelf neer zetten. Bedjes en beddengoed  

staan in de bovenzaal in de kast. Na afloop weer inklappen en opruimen. 

 

Voor de oppasmoeders 

# De map, lijsten etc. zitten in een krat met alle basisspullen. Hier zitten tegenwoordig ook 

pleisters in! 

 

# Bel zondagmorgen moeders en meisjes bijtijds als ze niet op komen dagen. Als ze niet 

meer te bereiken zijn vraag dan de koster, die zorgt voor oppassers. Je hebt de mensen 

echt nodig. Op het rooster in de map kan je de telefoonnummers vinden.  

 

# Het speelgoed staat in de kast achterin de zaal. 

 

 # Er is ook een aankleedkussen aanwezig.  

 

# Voor de kinderen is er drinken met een kaakje. De limonade kan je vinden in de koelkast. 

Nieuwe flessen staan in de kast. Evenals bekers etc.  

 

# Met de kinderen van 2,5-5 jaar zal door een van de moeders of de meisjes een 

Bijbelverhaal worden gelezen. Eventueel kunnen wat liedjes gezongen worden. Op speciale 

dagen (Kerst, Pasen etc.) wordt er soms een Bijbels werkje gemaakt.  

 

# Er kan ook geknutseld worden. In de kasten liggen kleurtjes en kleurplaten. Het is niet de 

bedoeling dat de kinderen met lijm werken. Ook worden er geen viltstiften gebruikt. 

 

# Zorg dat de zaal om 11 uur is opgeruimd. Zo kan de zondagschool in de boven- en 

benedenzaal om 11.15 starten.  

 

# Bij calamiteiten waarschuw je de koster beneden via de noodknop die je aan het begin 

van de opvang van hem krijgt of via de trap bij de kleine galerij. 

 

Ontruimen: zie de bijlage bij dit reglement! 

# Zorg dat de presentielijst goed ingevuld is en klopt met het aantal kinderen. 

# Bij calamiteiten zal de zaal ontruimd worden m.b.v. BHV-ers.  

Deze komen met voldoende hulp naar de bovenzaal toe en geven instructies. We oefenen 

dit regelmatig. (Komt er door extreme omstandigheden niemand ga je uiteraard zelf naar 

beneden toe met de kids) 

# Schrijf het aantal kinderen op het whiteboard, zodat ze dit in 1 keer kunnen zien. Neem 

bij een ontruiming de presentielijst mee naar beneden!  

 

Zijn er vragen of opmerkingen schroom niet en email of  bel gerust een van ons. 

 

De oppascommissie, 

Jantine den Besten (jantinederaad@gmail.com) 

Alinda Stuij (astuijmuijs@gmail.com)  

Mirjam Nagtegaal (andre.nagtegaal@telfort.nl) 
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