
 

 
 

Waarden en afspraken op de Ponderosa 
 

 

Praktisch 

• We proberen op tijd aanwezig te zijn 

• Bij afwezigheid melden we ons af via het afmeld-kanaal op discord  

• We verlaten de Ponderosa niet zonder toestemming 

• Alle ruimtes zijn toegankelijk voor iedereen; we controleren of we storen als we 
ergens binnen gaan 

• Lunch: we dekken samen de tafel, ruimen op en wassen af 

• Na een activiteit wordt opgeruimd en aan het einde van de dag wordt elke 
gebruikte ruimte opgeruimd. 

• We ruimen ons eigen afval op en dragen zorg voor zwerfafval op het terrein. 

• Er zijn 2 schoonmaakmomenten per week; de jongeren en begeleiders kiezen 
een eigen schoonmaaktaak. 

• Er is een rooster voor de begeleiders wie aan het einde van de dag alle lichten 
uitdoet en de verwarmingen laag zet.  

• Auto’s worden geparkeerd vooraan op de parkeerplaats, dus niet op het gras. 
 
Omgangsregels 

• Roken is buiten toegestaan. Peuken gaan in de vuurschaal of asbakken. Geen 
sigaretten op de grond! 

• Het bezit, het gebruik of het onder invloed zijn van drugs of alcoholische dranken 
is niet toegestaan 

• Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan, tenzij je dit hebt overlegd. 

• Tijdens de lunch en gezamenlijke activiteiten worden de mobiele telefoons zo veel 
mogelijk opgeborgen. 

• Agressie in woorden en daden is niet toegestaan 

• Discriminerende woorden of kwetsende opmerkingen worden niet getolereerd 

• We komen niet aan andermans spullen en verstoppen ze niet, ook niet voor de 
grap 

• We doen geen deuren op slot (WC uitgezonderd), sluiten ons niet op; 
terugtrekken mag. 

• We blokkeren geen deuren en doen geen deuren op slot om anderen buiten te 
sluiten, ook niet voor de grap. 

• We behandelen alle aanwezige planten, dieren, mensen en spullen met respect. 

• We zorgen voor elkaar en houden rekening met elkaar 

• Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn 
vertrouwelijk en worden niet besproken met buitenstaanders 

• Klachten bespreken we in eerste instantie met de mentor en/of 
vertrouwenspersoon 

• Problemen bespreken we in eerste instantie met de mentor en/of 
vertrouwenspersoon 

• We luisteren naar elkaar 
 
Hygiëne 

• Na elk toiletbezoek wassen we onze handen 

• Voor het eten wassen we onze handen 

• We laten het toilet schoon achter 

• Eten en drinken wordt opgeruimd in een kast-met-deur/koelkast 



• Doekjes, theedoeken en handdoeken worden dagelijks vervangen en wekelijks 
gewassen 

 
Eten en drinken 

• We nemen een eigen lunchpakket mee; voor wie dat vergeet zijn er lunch-
producten in de keuken 

• Wie zin heeft mag iets maken, zoals een salade, soep, taart of ander gerecht. 

• Vers fruit wordt verzorgd door de Ponderosa 

• Als je honger hebt, mag er tussendoor gegeten worden 

• We eten in principe gezamenlijk; wie er behoefte aan heeft mag in een andere 
ruimte eten. 

 
Veiligheid 

• We hebben oog voor elkaars emotionele, sociale en fysieke veiligheid 

• We komen niet zonder toestemming van de begeleiders aan (elektrisch) 
gereedschap of apparaten 

• We komen niet aan de brandblussers 

• We komen niet in de ruimte waar de verwarmingsketel staat 

• We komen niet op zolder en niet op het dak 

• Bij calamiteiten (conflicten, gevaarsituaties, onraad, brand of ongelukken) roepen 
we een begeleider 

 


