
 
Huisregels logeeropvang en dagbesteding 
 
We behandelen elkaar met respect. 
We behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden. 
We zitten niet aan elkaar en elkaars spullen als de ander dat niet wil. 
Agressie in woorden en daden is niet toegestaan. 
We schelden, vloeken en pesten elkaar niet. 
We laten elkaar uitspreken. 
We slaan en schoppen elkaar niet. 
We trekken kleding aan die vies mag worden. 
We doen de schoenen bij binnenkomst uit en zetten ze op het schoenenrek. 
We doen de laarzen buiten de kantine uit en plaatsen ze op het laarzenrek. 
Jassen hangen we op de kapstok. 
We ruimen onze eigen rommel op en pakken zelf de tas in. 
We pakken niet iets ongevraagd uit de kasten of tassen. 
We gaan voorzichtig om met het spelmateriaal. 
We melden het als er iets kapot is gegaan. 
We gaan respectvol om met de dieren. 
We wassen onze handen voor het eten en na toiletbezoek. 
We eten gezamenlijk en wachten op elkaar. 
We komen niet in de privévertrekken van de zorgboer(in). 
Bij brand of ongelukken roepen we de zorgboer(in). 
We komen niet aan de brandblusser. De zorgboer(in) weet hoe deze werkt. 
We verlaten de zorgboerderij niet zonder toestemming. 
We komen niet zonder toestemming van de zorgboer(in) aan gereedschap, elektrische 
apparaten of ander materiaal wat niet aangemerkt is als spelmateriaal. 
We gaan uit van de mogelijkheden van elkaar, maar zijn ook op de hoogte van elkaars 
beperkingen. 
Persoonlijke verhalen gedeeld binnen de groep, blijven binnen de groep. 
Problemen, kritiek en klachten bespreken we met de zorgboer(in), niet met elkaar. 
We zeggen wanneer we iets niet leuk vinden, en praten met elkaar als ons iets dwars zit. 
Roken is binnen niet toegestaan. 
Het bezit, gebruik of onder invloed zijn van drugs of alcoholische dranken is niet 
toegestaan. Hetzelfde geld voor het bezit en gebruik van wapens! 
Er mag geen handel worden gedreven. 
We maken geen foto’s en of filmpjes van elkaar en plaatsen geen berichten in de sociale 
media over deelnemers van de zorgboerderij. 
 
 

Ondertekening: 
 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
Datum: 
 
Heeft de huisregels doorgenomen en verplicht zich deze na te leven. 
 
 


