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BERNASPORT
Algemene voorwaarden, regels en afspraken peutergym
Sommige voorwaarden lijken “open deuren” te zijn, maar worden, voor een goed verloop van de les
en de veiligheid van uw peuter, hierbij nog eens extra onder uw aandacht gebracht
Bij de peutergym, onder supervisie van Berna van Kester, staat het “samen plezier in bewegen
hebben” voorop.
Deelname aan de peutergym lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
Betaling
De kosten bedragen per les 3,50 per kind.
Het verschilt per les of er voor aanvang of na afloop van de les wordt betaald. U kunt ook kiezen
voor een 5 of 10 ritten kaart, deze is onbeperkt inwisselbaar.
Inschrijving
Inschrijven is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen en deelnemen aan de les met de peuter. U
betaalt per keer, dit schept geen verplichting tot wekelijkse deelname.
De Begeleider
De begeleider van de peuter staat de peuter bij tijdens de les. Dit kan zijn de ouder, opa, oma,
buurvrouw of oppas. De begeleider blijft te allen tijde aansprakelijk en verantwoordelijk voor het
doen en laten van de peuter.
Kleding
De peuter en de begeleider dragen kleding waarin zij zich makkelijk kunnen bewegen. Voor de
peutergym is het fijn om gymschoenen aan te hebben of anti slip sokjes, er mag ook op blote voeten
mee gedaan worden. De jassen, tassen en schoenen worden allemaal in de zaal op een bank of aan
de kant gelegd. Zo ligt het voor iedereen in het zicht en heeft niemand in school er last van.
Als er een kleedkamer is, word hier omgekleed. Waardevolle spullen kunnen worden meegenomen
naar de zaal en neergelegd worden op de daarvoor aangewezen plek.
Foto’s
Tijdens de les mogen er foto's gemaakt worden (let wel altijd op de veiligheid!), denk altijd om de
privacy van andere kinderen. Staan er andere kinderen op de foto, en wilt u de foto op Facebook
(o.i.d.) plaatsen, vraag dan altijd toestemming aan de andere ouders. Berna maakt ook foto`s tijdens
elke les, maar draagt er zorg voor dat peuter en/of begeleider onherkenbaar in beeld zijn. Heeft u
bezwaar, maak dit dan kenbaar aan Berna, dan houdt zij hier rekening mee. Foto`s kunnen worden
geplaatst op Facebook, Twitter of Instagram
Materiaal
Voor aanvang van de les, zorgt Berna ervoor dat de zaal veilig en uitdagend is neergezet. Het kan
voorkomen dat de zaal nog niet klaar is als de eerste kinderen binnenkomen. U dient altijd even te
wachten op een teken van Berna dat de zaal veilig is om de les te starten. Het materiaal wordt
gebruikt zoals uitgelegd, uiteraard is er ruimte voor variatie in de oefeningen, maar daarin ligt de
eindbeslissing altijd bij Berna.
Aan het einde van de les is het gebruikelijk dat er samen met Berna, begeleider en peuter wordt
opgeruimd. De veiligheid hierbij staat altijd voorop. U bent niet verplicht te helpen. Maar opruimen,
daar maken wij een feestje van !
Ongevallen en aansprakelijkheid
Berna van Bernasport heeft een aansprakelijkheidsverzekering.
Peutergym met Berna van Bernasport is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel.
Bij opgave van bepaalde medische klachten kan de docent de peuter weigeren voor deelname aan de
lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken
aan voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docent. Dit gebeurt in goed overleg
met de begeleider.
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Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de (huis)arts te overleggen of
peutergym tot de mogelijkheden behoort.
Peutergym met Berna van Bernasport stelt zich niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen
van eigendommen van kinderen en begeleider. Peutergym met Berna stelt de ouders/verzorgers
aansprakelijk voor eventuele schade die door u of uw kind wordt aangericht aan de ruimte van de
zaal die op dat moment gehuurd wordt door Berna van Bernasport.
Ouders doen mee en helpen
De begeleiders doen de hele les actief mee, door samen te bewegen motiveren zij hun eigen en
andere peuters om deel te nemen. Tijdens het klimmen en klauteren helpt de begeleider de peuter
en moedigt aan om onderdelen zelf te proberen. Berna stimuleert, motiveert, doet voor en doet
mee en let op de veiligheid van iedereen. Mocht het nodig zijn, dan is het fijn als begeleiders ook
andere peuters helpen en aanmoedigen. Zo ontstaat er echt een groep en leren kinderen ook te
vertrouwen op andere begeleiders.
WC
De kinderen mogen de WC van de kleuters gebruiken. De ouders mogen de WC van de leerkrachten
gebruiken.
Wandelwagens
Komt u met uw peuter met de wandelwagen, dan deze graag deze neerzetten op de plaats die Berna
hiervoor aangeeft.
Mededelingen
Mededelingen over wijzigingen of thema dagen staan dagelijks te lezen op Facebook, Instagram en
Twitter.
Oefenen Brandalarm
Het kan zijn dat een school waar Berna een zaal huurt tijdens de les een brandoefening heeft.
Uiteraard werken wij hieraan mee en dienen wij de instructies van de BHV op te volgen
Contactgegevens
Berna kunt u op verschillende manieren bereiken:
Mail: Bernasport@kabelfoon.net
telefoon: 06-24464394 (bellen/sms-en en appen en/of de voicemail inspreken)
facebook: bernasport
website: www.bernasport.nl

