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Inleiding 
Dit werkplan is een aanvulling op het algemeen pedagogisch beleid van Thuizbij Kortenhoef. Dit werkplan is een extra 
document naast ons pedagogisch beleidsplan, waarin onder andere onze algemene inzichten, visie, missie en 
kernwaarden worden beschreven. In dit werkplan beschrijven wij gedetailleerd onze werkwijzen op onze 
Buitenschoolse Opvang (BSO). Onder de BSO valt alle opvang voor de leeftijdscategorie 4 – 13 jaar, op schooldagen 
als school afgelopen of gesloten is. Dus na schooltijd, tijdens vakantie, op studiedagen en de voorschoolse opvang. Dit 
document wordt, net als alle overige beleidstukken, jaarlijkse geëvalueerd, zodat we dit kunnen bijstellen indien nodig. 
 
In dit document wordt 
▪ gesproken over de ‘verzorger’, waar de ‘wettelijk vertegenwoordiger’ van het kind wordt bedoeld. Meestal zijn dit 

de ouders, echter niet alle verzorgers zijn officieel de wettelijke ouders. Soms wordt over ‘ouder’ gesproken, 
omdat in het totaalbeeld het woord ‘ouder’ beter past (oudercommissie).  

▪ standaard gesproken in de mannelijke vorm, waar dit ook de vrouwelijke kan zijn.  
▪ onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen. 4-8 jarigen en 8-13 jarigen. In de praktijk zitten deze 

leeftijdsgroepen ook op afzonderlijke locaties.  
 
Elk kind is een los individu, met een eigen ritme qua ontwikkeling en eigen interesses. Elk kind doet ontwikkeld op zijn 
eigen tempo. Op de BSO zitten kinderen vanaf 4 tot maximaal 13 jaar. Dat is een groot leeftijdsverschil met een groot 
verschil qua ontwikkeling. Bij Thuizbij weten we dat niet elk kind op elke leeftijd hetzelfde ontwikkelingsniveau & 
dezelfde interesses heeft. Daarnaast heeft ook elk kind een eigen karakter en achtergrond. Wij kijken naar het kind als 
individu en proberen het kind op zijn eigen niveau uit te dagen. Wij hebben onze BSO’s bewust opgesplitst in twee 
verschillende leeftijdsgroepen, omdat wij denken dat dit leuker en uitdagender is voor de kinderen.   

Groepen 
Naam: Locatie  

BSO de Matrijs 
Locatie  
BSO Antonius 

Locatie  
BSO De Loods 

 

Adres: Julianaweg 11a Zuidsingel 50 Kwakel 52  

 1241 VV Kortenhoef 1241 HC Kortenhoef 1241 LD Kortenhoef  

LRK nr: LRK: 192.771.462 LRK: 233.335.997 LRK: 429.124.235  
Leeftijd: 4 tot 8 jaar 4 tot 8 jaar 8 tot einde basisschool  
Max. aantal kinderen: 1 groep a 20 kinderen 2 groepen a 20 

kinderen 
2 groepen a 20 
kinderen 

 

Kinderen van / vanaf     
 - Regenboogschool 15:15  15:15  
 - Curtevenneschool 14:15  14:15  
 - Antoniusschool  14:45 14:45  
     
 • Op woensdag & vrijdag zitten alle kinderen op locatie BSO Antonius 
 • Het moment waarop een kind overstapt naar de 8+ groep wordt niet alleen door de leeftijd 

bepaald, de ontwikkeling & beschikbaarheid van een plek spelen ook een rol. 
 
Al onze BSO’s zijn gehuisvest in locaties waar ook andere mensen kunnen komen. BSO de Loods gebruiken wij op 
momenten dat de Scouting Klaas Toxopeus, de hoofdgebruiker, niet aanwezig is. Wij gebruiken niet het hele gebouw. 
Uiteraard zijn zij wel gewoon welkom, zolang ze maar niet onze ruimtes gebruiken. Als iemand het terrein op komt die 
wij niet kennen zullen wij altijd navragen wat deze persoon komt doen en bij twijfel dit met onze contactpersoon van 
Scouting Klaas Toxopeus kort sluiten. Wij laten geen onbekenden toe tot de ruimtes waar onze kinderen spelen.  
 
BSO Antonius is gehuisvest in een basisschool. Bij de basisscholen zitten de deuren niet standaard op slot, dus 
iedereen kan binnen komen. Wij zijn ons daarvan bewust. Daarnaast zijn er soms activiteiten in de school, zoals 
naschoolse activiteiten, ouder gesprekken, schaaklessen en danslessen. Ook kan men boeken wisselen bij de 
Bibliotheek op School. Deze is niet gehuisvest in een van onze ruimtes. Wij laten geen vreemden toe in de ruimten die 
wij gebruiken. Bij buiten spelen zorgen wij dat de hekken dicht zitten, dit zodat onze kinderen niet zomaar het terrein 
af kunnen en tevens dat men niet zomaar het terrein op komt.  
 
BSO de Matrijs is gehuisvest in onze locatie waar we ook kinderdagverblijf voeren. Hier zijn altijd andere kinderen en 
medewerkers aanwezig. Ook worden hier kinderen van het kinderdagverblijf opgehaald door de verzorgers.  

Beroepskracht Kind Ratio 
Bij de samenstelling van de stamgroep wordt rekening gehouden met de wettelijk geldende Beroepskracht-kind-ratio 
(PKR). Op de BSO geldt de onderstaande ratio:  
▪ 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen van 4 tot 8 jaar. 
▪ 1 beroepskracht per 12 aanwezige kinderen van 8 tot 13 jaar. 
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Halen / brengen 
Kinderen hoeven niet naar de BSO gebracht te worden. Wij halen de kinderen op. Alleen op studie- of vakantiedagen 
worden kinderen wel naar de BSO gebracht.  
 
Kinderen die naar de voorschoolse opvang komen, worden door de verzorgers gebracht. Wij brengen de kinderen dan 
naar school.  
 
Er zijn vaste breng- en haaltijden, dit om de rust op de groep zo min mogelijk te verstoren. 
De brengtijden zijn:   07:30 - 09:00 (tijdens vakanties/ vrije schooldagen) 
De haaltijden zijn:   16:30 - 18:15 
 
Wij gaan er van uit dat een van de verzorgers het kind brengt. Als iemand anders het kind brengt, vertrouwen wij er op 
dat het goed is. Komt er iemand anders dan een van de verzorgers het kind halen en wij zijn daarvan niet op de 
hoogte, dan krijgt deze het kind niet mee. Hoe goed wij deze persoon ook kennen. Wij hebben de 
verantwoordelijkheid om het kind aan de verzorgers veilig terug te geven. Wij zullen dan eerst contact opnemen met 
de verzorgers om te controleren dat het klopt dat deze persoon het kind op komt halen.  
 
Verzorgers mogen het kind brengen en halen tijdens haal- en brengtijden. Wil een verzorger later of eerder komen, 
dan vragen wij dit even door te geven, zodat wij hier rekening mee kunnen houden met ons dagprogramma en er 
eventueel voor kunnen zorgen dat het kind klaar is om opgehaald te worden.  
 

Thuizbij en de Wet op de Kinderopvang 
Het pedagogisch klimaat op onze groepen wordt gekenmerkt door onze kernwaarden. Bij het werken vanuit die 
kernwaarden wordt er vorm gegeven aan onze pedagogische visie. De vier pedagogische basisdoelen zoals die 
beschreven zijn in de Wet Kinderopvang vormen het uitgangspunt. Op welke manier we daar inhoudelijk vorm aan 
geven wordt per leeftijdsgroep beschreven in de apart pedagogisch werkplannen.  
 
De vier pedagogische basisdoelen: 
▪ Het aanbieden van een gevoel van emotionele veiligheid 

Het op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgaan, waarbij respect voor de autonomie van de 
kinderen wordt getoonde en grenzen worden gesteld aan, .. en structuur wordt geboden voor het gedrag van 
kinderen, zodat de kinderen zicht emotioneel en veilig kunnen voelen.  

▪ Het aanbieden van de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie 
Het spelenderwijze uitdagen van kinderen in de ontwikkeling van hun motorische, cognitieve, taalvaardige en 
creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen in een veranderende omgeving te functioneren.  

▪ Het aanbieden van de gelegenheid tot het ontwikkelen van de sociale competentie 
Het begeleiden van de kinderen in hun interacties, waarbij ze spelenderwijze sociale kennis en vaardigheden wordt 
bijgebracht, om ze in staat te stellen om zelfstandig relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.  

▪ Het aanbieden van de kans zich waarden en normen eigen te maken 
De kinderen stimuleren we om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en 
normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen in de maatschappij. 

Het aanbieden van een gevoel van emotionele veiligheid 
Thuizbij streeft ernaar de thuissituatie zo veel mogelijk na te bootsen en tegelijkertijd iets extra’s te bieden voor de 
ontwikkeling van het kind. Pedagogisch medewerk(st)ers worden gestimuleerd om het leefklimaat en de opvoeding zo 
veel mogelijk aan te laten sluiten op thuis. Zij houden goed in de gaten dat elk kind zich op haar/zijn eigen manier 
mag en kan ontwikkelen, door op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen om te gaan. Dit doen zij 
onder ander door voor elk kind een passend leefklimaat te creëren waardoor hij of zij zich veilig kan voelen en 
optimaal kan ontwikkelen. Een belangrijk aspect bij het bieden van emotionele veiligheid is de houding van de 
medewerkers. Kernwoorden hierbij zijn acceptatie, zorgen voor een veilige omgeving, het kind echt zien, grenzen 
stellen, structuur bieden, warm, open en verwelkomend.  
 

De belangrijkste kernwaarden bij het aanbieden van een gevoel van emotionele veiligheid zijn ‘thuisgevoel, veiligheid 
en geborgenheid’. 
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Het aanbieden van de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie 
De medewerk(st)ers stimuleren elk kind positief in haar/zijn eigen ontwikkeling en ondersteunen dat aan de hand van 
basiscommunicatie. Binnen alle activiteiten die Thuizbij de kinderen aanbiedt, wordt rekening gehouden met het 
stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke (motorische, cognitieve, taalvaardige en creatieve) competentie. In het 
dagritme zijn de activiteiten zo opgebouwd, dat verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen. De pedagogisch 
medewerk(st)ers observeren de ontwikkeling van elk kind, rekening houdend dat elk kind zich op haar/zijn eigen 
tempo mag ontwikkelen & bieden de kinderen uitdagingen aan die voor het specifieke kind passend zijn. Onze 
medewerkers delen hun bevindingen met de verzorger. Activiteiten worden zo veel mogelijk afgestemd op elk kind.  
 

De belangrijkste kernwaarde bij het aanbieden van de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie is 
‘ontwikkelen’. 

Het aanbieden van de gelegenheid tot het ontwikkelen van de sociale competentie 
Respect voor elkaar, leren delen, interactie met elkaar, samenspelen en kinderen weerbaar maken zijn belangrijke 
onderdelen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij proberen de zelfstandigheid te verrijken door kinderen te leren 
zelf oplossingen aan te dragen in conflictsituaties. Ook het leren kennen en onder woorden brengen van eigen emoties 
hoort daarbij. De pedagogisch medewerk(st)er heeft hierin een belangrijke begeleidende rol. Sociale gedragsregels 
leren we de kinderen ook aan. Elke locatie werkt met thema’s, die voor een bepaalde tijd worden gebruikt als leidraad 
bij de verschillende activiteiten.  
 
Op plekken waar Thuizbij in school gevestigd is, kan ook samen worden gewerkt aan een activiteit/thema. Thuizbij 
houdt verzorgers op de hoogte zijn van de lopende thema’s, zodat zij hier eventueel thuis ook aandacht aan kunnen 
besteden. 
 

De belangrijkste kernwaarden bij het aanbieden van de gelegenheid tot het ontwikkelen van de sociale competentie 
zijn alle vijf de kernwaarden. ‘thuisgevoel, veiligheid, geborgenheid, ontwikkeling en respect’. 

Het aanbieden van de kans zich waarden en normen eigen te maken 
Een jong kind heeft er nog geen besef van dat hij anderen kan beïnvloeden, de wereld draait in de ogen van het kind 
nog helemaal om het kind. Langzaam moeten kinderen leren dat zij niet het middelpunt van de wereld zijn en gaan ze 
beseffen dat er anderen zijn die over hem/haar kunnen oordelen, met wie ze rekening moeten houden en die dingen 
voor hun kunnen bepalen. De eerste stappen in de morele ontwikkeling worden dan gezet. In het spel van de kinderen 
is het voor de pedagogisch medewerk(st)er zichtbaar wat de normen en waarden van ieder kind zijn. Hierbij is onder 
andere rollenspel, toneelspel en verkleden belangrijk. Speelhoeken bieden mogelijkheden om spel te stimuleren.  
 
Om de kinderen inzicht te geven in wat bepaald gedrag tot gevolg heeft, geeft de pedagogisch medewerk(st)er uitleg 
geeft over waarden en normen van onze cultuur. De pedagogisch medewerk(st)er het kind mee naar een volgende stap 
in zijn/haar ontwikkeling. De pedagogisch medewerk(st)er moet als rolmodel het goede voorbeeld geven. Belangrijk 
daarbij is dat kind niet alleen de regels leert en dat we afspraken met elkaar maken, maar ook leert waarom bepaalde 
regels gelden. We leren de kinderen dat we elkaar begroeten, dat we elkaar geen pijn doen, we niet jokken, we aardig 
zijn tegen elkaar en hoe we tijdens conflicten met elkaar om gaan. Tijdens conflicten sturen we de kinderen om het 
zoveel mogelijk zelf op te lossen, daarbij de kinderen de regels meegeven en vertellen waarom regels gelden. Op die 
manier leren we de kinderen zich waarden en normen eigen te maken. 
 

De kernwaarde ‘respect’ is van toepassing op het bieden van de kans zich normen en waarden eigen te maken. 
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Doelstelling 
Als kinderen naar de basisschool gaan blijven veel verzorgers werken of gaan juist werken en/of studeren. Vaak blijken 
werktijden en studietijden vaak niet overeen te komen met de schooltijden en vakanties van schoolkinderen. BSO is 
een belangrijke voorziening voor verzorgers die werken of studeren en kinderen in de basisschoolleeftijd hebben. De 
buitenschoolse opvang biedt leuke opvang na schooltijd aan kinderen die naar de basisschool gaan, en is ook in de 
schoolvakanties open. Tevens biedt de buitenschoolse opvang mogelijkheden tot opvang op studiedagen en andere 
vrije schooldagen (-middagen). Ook bieden wij voorschoolse opvang.  
 
De hoofddoelstelling van de BSO is het bieden van kwalitatief goede buitenschoolse opvang, waarbij de kinderen de 
mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun talenten onderkennen en benutten, met 
daarbij respect voor andere mensen. Onderdak, zorg, bescherming, gezelligheid en persoonlijke aandacht voor ieder 
kind staat centraal in de opvang. Bij onze BSO staat voorop dat het gaat om de vrije tijd van de kinderen, die ze naar 
eigen keuze mogen invullen en waarbij ze ook gestimuleerd worden mee te doen aan groepsactiviteiten. Zich bewust 
ontwikkelen is ondergeschikt, daarvoor zijn ze al de hele dag op school geweest.  

Visie BSO 
De BSO is een verlengstuk van de belangrijkste leefomgeving, namelijk thuis. Het is voor ons dan ook belangrijk een 
omgeving te creëren waarin kinderen zich thuis voelen, een omgeving die inspeelt op hun ontwikkeling en hun de 
mogelijkheid geeft zich vrij te voelen en te bewegen.  
 
BSO is geen verlenging van de schooldag. Op de BSO kunnen kinderen in bepaalde mate zelf bepalen wat ze willen 
doen. Er is divers speel-, spel- en knutselmateriaal aanwezig voor verschillende leeftijden. Ook worden er regelmatig 
activiteiten aangeboden om kinderen uit te dagen en te stimuleren in hun ontwikkeling. Kinderen zijn vrij om hieraan 
deel te nemen. Op de BSO vinden de kinderen vaste pedagogisch medewerkers die ze goed kennen, waar ze met hun 
verhalen en vragen terecht kunnen en die bovenal zorgen voor een veilig opvangklimaat. 

Praktijk vertaling visie 
Kinderen groeien op in een voortdurend veranderende samenleving. En de kwaliteiten en vaardigheden die kinderen 
in de toekomst nodig hebben, veranderen mee. Onze pedagogisch medewerkers proberen kinderen vaardigheden te 
laten ontplooien die ze later nodig hebben. Zoals  

• Communiceren 
• Creativiteit 
• Kritisch denken 
• Probleem oplossend denken en handelen 
• Samenwerken 
• Sociale en culturele vaardigheden 
• Zelfreflectie 

 
De kinderen kunnen dit spelend en onderzoekend ontdekken. Wij bieden de ruimte om hun eigen talenten te 
ontwikkelen en de mogelijkheid om hun nieuwsgierigheid te bevredigen. We spelen in op zaken waar kinderen plezier 
aan beleven, door kinderen aan te sporen en uit te dagen. We stimuleren hen om niet op te geven en het zelf te doen, 
fouten te maken en om hulp te vragen. We geven ze de vrijheid zodat ze zich prettig en vrij voelen om zich te uitten en 
zich te ontwikkelen om verschillende vlakken. Ze mogen in vrijheid beslissen wat ze willen doen (autonomie), zolang 
het past binnen de mogelijkheden. Als kinderen het moeilijk vinden om zelf beslissingen te maken, dan ondersteunen 
we ze hierbij. De kinderen maken een individuele ontdekkingstocht en nemen al hun ervaringen mee op weg naar 
volwassenheid. Wij geven ze spelenderwijze de ruimte voor hun ontwikkeling bieden ze houvast, normen en waarden. 
 
Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer ze zelf willen doen. Hierop zijn de groepen, de regels, afspraken en de 
activiteiten afgestemd. Wij vinden het belangrijk de kinderen de mogelijkheden en de ruimte te bieden en onze 
medewerkers streven ernaar ieder kind de kans te geven nieuwe dingen uit te proberen en zelf oplossingen te 
bedenken voor problemen. 



Beleid: Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang TBK 
 
 
 

 

Thuizbij - Kortenhoef * Adres: Julianaweg 11a, 1241VV Kortenhoef * Telefoon: 035-6569785 

Website: www.thuizbij.nl * E-mail: kortenhoef@thuizbij.nl * ING bank: NL59 INGB 0004 0716 97 * KVK: 411 94 000 

Versie januari 2020 – Pagina 8 

BSO Pakketten 

BSO schoolweken 
Bij dit pakket is de verzorger verzekerd van opvang op de afgenomen dagen voor de standaard uren gedurende alle 
schoolweken. Daarnaast kunnen vakantiedagen en studiedagen extra afgenomen worden.  Wij doen ruim van te voren 
een inventarisatie wanneer er op school een studiedag OF een vakantie aankomt, met de vraag aan te geven op welke 
dagen er wel gebruik gemaakt wordt van buitenschoolse opvang. Uiteraard is er ook altijd de mogelijkheid om op 
andere dagen dan de vaste dagen opvang af te nemen, op basis van beschikbaarheid. Vakantiedagen en/of 
studiedagen kunnen tot twee weken van te voren kosteloos geannuleerd worden. 

BSO inclusief 
Dit pakket verzekert de verzorger van een plek op de afgenomen dagen gedurende het hele jaar, behalve nationale 
feestdagen. Dus ook op vakantiedagen en studiedagen. Enige voorwaarde is dat wij van te voren een inventarisatie 
doen om een beeld te krijgen van de vakantiebezetting. Ook bij een inclusief pakket vragen wij de verzorger(s) aan te 
geven welke dag(en) van de BSO gebruik zal worden gemaakt. Tot twee weken voor de betreffende dag kan dit 
worden doorgegeven. Dit is voor ons van belang voor de personeelsplanning en niet minder belangrijk, het plannen 
van de activiteiten voor die dag(en). Verzorgers krijgen geen restitutie wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van 
vakantiedagen. 
 
Tijdens de vakanties worden de kinderen mogelijk opgevangen op andere locaties. Ruim voor de vakantie 
inventariseren wij welke kinderen er allemaal komen en op basis van de aanmeldingen maken wij een planning en 
besluiten we welke kinderen op de verschillende locaties worden opgevangen. De ouders worden hierover ingelicht.  

Losse (vakantie)dagen 
Wanneer verzorgers gedurende schoolweken geen opvang nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld onder schooltijden 
werken, kan het wenselijk zijn alleen gebruik te maken van ‘vakantieopvang’. Dit is geen pakket. Na een kennismaking 
is het mogelijk in vakanties gebruik te maken van buitenschoolse opvang. Hiervoor ontvangt de verzorger een 
uitnodiging via de mail, waarop zij aan kunnen geven welke vakantiedag(en) van de BSO gebruikt wordt gemaakt. 

Extra dagen/ruildagen 
Bij beide pakketten kunnen extra dagen afgenomen worden op basis van beschikbaarheid. Ook kunnen er dagen 
geruild worden. Bij extra dagen en ruiling gelden de voorwaarden zoals in ons pedagogisch beleid beschreven.  
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Begeleiding van nieuwe kinderen op de BSO 
Kinderen reageren verschillend op het moment dat ze een nieuwe omgeving instappen. Het ene kind reageert 
teruggetrokken en het andere kind begint meteen met het verkennen van de omgeving. Het is belangrijk dat het kind 
zich in zijn nieuwe omgeving emotioneel veilig en geborgen voelt. Daarvoor moet het kind zich op zijn gemak en dus 
‘gewaardeerd’ voelen. Het kind gaat dan eerder nieuwe situaties aan, legt contacten en kan zelf aangeven hoe het zich 
voelt en wat hij/zij graag wil doen. Een veilige omgeving & samenspel is de basis voor verdere ontplooiing en dus om 
spelenderwijze zichzelf uit te dagen in verschillende vaardigheden. De nadruk bij de jongste kleuters ligt op gewenning 
en, vanuit veiligheid en structuur, komen tot spelontwikkeling en taakgerichtheid. Wij zijn van mening dat een kleuter 
vooral spelenderwijze leert door (samen) te spelen. Vanuit dit uitgangspunt begeleiden de pedagogisch medewerkers 
het kind in z’n sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat geldt ook voor de groep waarin je zit. Als daar een slechte sfeer 
heerst, kan dit van invloed zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.  

Overdracht 
Als een kind overgaat van  

• het kinderdagverblijf naar de BSO of 

• naar een andere groep  
vindt er zowel een mondelinge als een schriftelijke overdracht plaats. Zaken als dieetvoorschriften en medicijngebruik 
worden schriftelijk / digitaal vastgelegd.  

Intakegesprek verzorgers 
Vooraf aan de plaatsing worden de verzorgers uitgenodigd voor een intakegesprek. Hierin maken de verzorgers kennis 
met de pedagogisch medewerker(s) en de locatie. Aan de hand van een intakechecklist wordt de werkwijze van de BSO 
verteld en worden nadere kind gegevens uitgewisseld. De pedagogisch medewerker probeert een zo goed mogelijk 
beeld te krijgen van het kind dat nieuw op de BSO komt. De verzorger kan alles vragen wat men wil weten en alles 
overdragen waarvan men denkt dat het handig of belangrijk is voor ons om te weten.  

Wenprocedure 
Tijdens het intakegesprek wordt met de verzorger de eerste wendag besproken.  
Hoe het wennen verloopt hangt af van een aantal factoren bijv.: 
▪ Leeftijd, karakter 
▪ Moet het kind gelijktijdig naar een nieuwe school 
▪ Komt het kind van een KDV / BSO 
▪ Is het kind al vaker op bezoek geweest (doordat hij/zij broers of zussen bij de BSO heeft) 

In overleg met de verzorgers wordt de wenprocedure vastgesteld.  
 
In sommige gevallen kan ervoor gekozen worden het wennen over te slaan, bijvoorbeeld: 
▪ Wanneer een kind al bekend is op de BSO door ophalen van broers/zussen op de BSO en zich al vrij en veilig 

voelt op de BSO. 
▪ Het kind tijdens het intakegesprek kennis heeft gemaakt met de BSO/pedagogisch medewerkers en daar een 

vertrouwde indruk toont. 
 
Tijdens het wennen wordt het kind globaal wegwijs gemaakt op de BSO & mag het overal aan mee doen. Het kind 
wordt in de eerste weken door een vaste pedagogisch medewerker begeleidt, dit ter bevordering van een goede 
basisrelatie tussen het kind en de pedagogisch medewerker. Verder geven de pedagogisch medewerkers voldoende 
ruimte aan het kind om zijn nieuwe omgeving te verkennen.  
 
In het maken van contact met de leeftijdsgenoten ondersteunen pedagogisch medewerkers het kind. Dit wordt bereikt 
door vooral in de eerste paar weken gezamenlijke activiteiten met het kind uit te voeren. Bovendien is zij/hij dan alert 
op het welbevinden van het kind: moeheid, aansluiting bij de groep, initiatief, verveling, angst etc. Communicatie 
hierover naar de verzorgers toe is heel belangrijk. 

Overgang van jongste BSO groep naar oudste BSO groep 
Ook de overgang van BSO 4-8 jaar (BSO Matrijs/BSO Antonius) naar BSO 7+-groep (BSO de Loods) is een belangrijke 
overgang. De kinderen kijken er meestal naar uit. Het kind gaat over naar een nieuwe locatie met andere uitdagingen, 
kinderen, medewerkers en gebruiken. Tijdens het intakegesprek maken de verzorgers kennis met de pedagogisch 
medewerker(s) en krijgen een eerste indruk van de nieuwe groep, er wordt verteld hoe de kinderen van school gehaald 
worden en mogelijke bijzonderheden /aandachtspunten betreffende het kind worden besproken. Vooraf aan de eerste 
dag worden duidelijke afspraken met het kind gemaakt over de wijze van ophalen en het wachtpunt. Op deze groep 
wordt van de kinderen meer zelfstandigheid verwacht. Ook worden de regels die bij BSO de Loods gelden meteen 
duidelijk uitgelegd (en herhaald eventueel).  
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Algemeen 

Communicatie verzorgers 
Alle kinderen hebben op de groep een eigen laatje of delen een laatje met een broertje of zusje. Hierin kunnen 
kinderen gedurende de dag persoonlijke dingen bewaren als knuffels, tekeningen, knutselwerkjes, brieven vanuit 
school etc. Veel communicatie verloopt via de telefoon of via e-mail. Ook heeft Thuizbij een internetsite waar 
verzorgers en belangstellende voor de nodige informatie terecht kunnen.  
 
Een andere belangrijke vorm van communicatie zijn de ophaalmomenten. Verzorgers krijgen van pedagogisch 
medewerkers de nodige informatie over hoe het die dag met zijn/haar kind is gegaan en of er nog bijzonderheden zijn 
geweest. Sommige kinderen van BSO de Loods mogen van hun verzorgers zelfstandig naar huis OF worden door ons 
teruggebracht naar een andere BSO locatie. Met deze verzorgers is dus geen regelmatig contact. Om te zorgen voor 
een goede overdracht en communicatie; 
▪ Hebben wij telefonisch of per mail contact bij vragen en/of bijzonderheden. 
▪ Mogelijkheid tot oudergesprek op aanvraag van zowel de BSO als de verzorgers. 

Afmelden 
Kinderen kunnen door verschillende redenen niet naar de BSO komen; door spelen met vriendjes en vriendinnetjes, 
ziekte, naar opa en oma, verzorger(s) zijn ziek/vrij etc. Het afmelden van kinderen kan: 

• telefonisch (BSO locatie of naar kantoor),  

• door het inspreken van de voice mail  

• het sturen van een SMS-bericht naar contactnummer van de locatie  

• door het mondeling afmelden bij de pedagogisch medewerkers 

• via de Nanny4All app.  
Wij vragen verzorgers om dit op tijd te melden, wij verlaten het schoolplein niet voordat wij alle kinderen verzameld 
hebben, dus als een kind afwezig is en wij op zoek moeten naar de reden, dan staan de overige kinderen onnodig lang 
te wachten. 

Zieke kinderen 
Wanneer een kind ziek is blijft een lastig vraagstuk. Komt een kind ziek uit school of geeft het aan zich niet lekker te 
voelen zijn er een aantal stappen die wij ondernemen. We vragen het kind waar het last van heeft, waar het zeer doet 
en waar dat door kan komen. We nemen de temperatuur van het kind op met een oorthermometer. Bij een ziek kind 
kijken we goed naar het kind zelf, hoe gedraagt het zich, wat wil het kind zelf? In de meeste gevallen zullen wij 
sowieso de verzorgers contacten en overleggen of het kind al dan niet opgehaald kan worden. Afspraken welke wij 
hanteren wanneer een kind vanwege ziekte niet op de buitenschoolse opvang mag spelen staan beschreven in ons 
“Ziekenboekje”. 

Vriendje spelen 
Een enkele keer mag er een vriend(innet)je meekomen naar de BSO. Het vriend(innet)je mag dan volledig meedoen, 
maar moet zich ook aanpassen aan de regels die gelden op de BSO. We hanteren een paar voorwaarden: 
▪ De extra aanwezigheid moet passen binnen de bezetting en activiteit van de dag.  
▪ Er moet contact zijn geweest met één van de verzorgers van het spelende kind. 
▪ Per maand mag 1x een vriendje worden meegenomen. 
▪ Eenzelfde vriendje mag maximaal 1x per kwartaal komen spelen. 
▪ Er mogen op de groep maximaal 2 ‘externe’ vriendjes aanwezig zijn. 
▪ Het vriendje is net zo lang of korter bij ons op de BSO als het kind waar het mee meekomt, maar maximaal tot 

17:00. 
▪ Het vriendje is geen klant van Thuizbij. 

 
Thuizbij moet de gegevens hebben waarop een verzorger van het vriendje beschikbaar is. Als deze verzorger niet 
bereikbaar is, dan zal verzorger van kind waarmee het als speelmaatje mee is, worden gebeld.   

Huiswerk / strafwerk 
Soms hebben kinderen huiswerk (of strafwerk) dat moet worden gemaakt. Wij proberen dan een plek cq mogelijkheid 
te zoeken waar het kind zo ongestoord mogelijk kan werken. Er wordt dan ook op gelet dat andere kinderen niet 
bewust gaan storen.  



Beleid: Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang TBK 
 
 
 

 

Thuizbij - Kortenhoef * Adres: Julianaweg 11a, 1241VV Kortenhoef * Telefoon: 035-6569785 

Website: www.thuizbij.nl * E-mail: kortenhoef@thuizbij.nl * ING bank: NL59 INGB 0004 0716 97 * KVK: 411 94 000 

Versie januari 2020 – Pagina 11 

Welbevinden 
Dagelijks zien wij een verschillende groep kinderen. Dagelijks gaan wij bewust met deze kinderen om en begeleiden 
wij ze voor een gezellige dag, waarbij wij proberen ze een fijne geborgen (mid)dag te bieden. Op school worden 
kinderen geobserveerd, maar acteren de kinderen anders dan op de BSO, om verschillende reden, bijvoorbeeld ‘groep 
samenstelling’ en ‘andere activiteiten & vrijheden’. Wij observeren alle kinderen dagelijks globaal omdat we willen dat 
elk kind zich op zijn gemak, dus prettig voelt. Er zijn altijd kinderen die afwijkend gedrag vertonen en waarbij we een 
beter beeld willen krijgen op het welbevinden van het kind. Wij observeren deze kinderen dan met de methode ‘Focus 
op kinderen’.  
 
Op elke locatie is een map met observatieformulieren. Elke pedagogisch medewerker mag de observatie doen, dat 
hoeft niet pers sé de mentor van het kind te zijn, soms kan het beter zijn om iemand anders te laten observeren. We 
bespreken eventuele twijfels wel met elkaar als pedagogisch medewerker, zonder dat andere kinderen daar iets van 
mee krijgen. Tijdens het tweewekelijks werkoverleg bespreken we die observaties die besproken moeten worden. Als 
uit observaties voortvloeit dat we iets zorgelijks waarnemen of iets constateren waarvan we vinden dat de verzorgers 
op de hoogte moeten zijn, dan nemen wij contact op met verzorgers voor een extra gesprek.  

Interactie met de kinderen 
Als kinderopvang vinden wij het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de kinderen en op een goede manier en 
met respect naar elkaar gecommuniceerd wordt. Op deze manier bouwen we een vertrouwde relatie op met de 
kinderen. 

• We luisteren actief en aandachtig en communiceren op niveau van het kind 

• De pedagogisch medewerker maakt en houdt oogcontact met het kind. 

• Als het kind is uitgesproken dan toont de pedagogisch medewerker interesse door vragen te stellen. 

Praten, uitleggen en luisteren 

• De PM bespreekt met de kinderen wat ze gaan doen, wat er gaat gebeuren 

• De PM praat over gevoelens van het kind 

• De PM verwoordt de gevoelens van het kind, om te zien of ze hetzelfde ‘ervaren’. Met kinderen op de BSO is 
dat goed mogelijk. 

Positieve benadering 
Voor elk mens is het belangrijk om waardering te voelen. Een sociale beloning te krijgen, als het iets heeft gedaan of 
gewoon spontaan. Een knuffel, een glimlach of een aai over het hoofd kan al genoeg zijn. Door een kind te ‘prijzen’ en 
daarmee aan te moedigen zal het zich mogelijk beter voelen, een positief (zelf)beeld scheppen en zich makkelijker 
motiveren om iets extra’s te doen / aan te leren. Een compliment, hoe klein ook, werkt altijd beter dan iets negatiefs. 
Het is van belang om te benoemen waarom een compliment wordt gegeven, zodat een kind weet waarom het een 
compliment krijgt, zodat het een volgende keer eerder bereid is om hetzelfde gedrag te vertonen.  

Duidelijkheid / regels 
Er zijn momenten dat pedagogisch medewerkers orde moeten handhaven en grenzen moeten stellen aan ongewenst 
gedrag. Door het consequent stellen van grenzen voelen kinderen zich veiliger en beter op hun gemak. Hiervoor is het 
van belang dat elke PM’er dezelfde regels hanteert. Kinderen zijn gebaad bij duidelijkheid en eenduidigheid. Het 
stellen van grenzen kan worden gedaan zonder stemverheffing en boos worden. Soms is dit echter wel nodig. Het is 
altijd van belang uit te leggen waarom er grenzen zijn en wat er wel en niet mag. Zeker kinderen op de BSO begrijpen 
dit prima. 

Activiteiten bij groepsgrootte > 30 kinderen 
Bij BSO’s waar we met meer dan 30 kinderen mogen zijn, houden we onze stamgroepen op maximaal 20 kinderen. 
Ook het spelen op ‘de andere groep’ kan dan alleen als de bezetting dit toelaat. Gaan we een gezamenlijke activiteit 
ondernemen, of met zijn allen buitenspelen, dan blijven we de standaard kind-leidster ratio behouden. Behalve als het 
inzetten van extra capaciteit van volwassenen voor de activiteit nodig is, afhankelijk van onder andere de te 
ondernemen activiteit, de leeftijd van de deelnemers en afstand. 
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Werkplan BSO 4-8 jaar 
Op BSO Matrijs en BSO Antonius biedt Thuizbij Kortenhoef buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd 4-8 
jaar, beide locaties zijn van maandag t/m vrijdag geopend.  

Dagindeling 
Qua dagindeling hebben we vaste elementen op de verschillende BSO’s. Binnen het dorp hebben we te maken met 
verschillende tijden waarop de scholen uitgaan, waardoor een vast indeling erg lastig is. Wij beginnen altijd eerst met 
het controleren van de aanwezigheid.  
 
Als het kind een lange middag komt, dan begint de middag met een gezamenlijke lunch. Na het spelen drinken we 
rond 15:15 limonade en genieten we van vers fruit, minimaal drie soorten. Hierbij komen de kinderen spelenderwijze 
met elkaar in contact en hebben ze interactie met de pedagogisch medewerker en de andere kinderen. Als er een 
feestje is en een kind trakteert, dan doen we dit eerst en eten we het fruit later op de middag ipv het koekje om 16.45 
uur. Als een kind naar huis gaat, mag deze (als de verzorgers het goed vinden) een soepstengel met of zonder 
sesamzaadjes.  
 
Tussen het eten en drinken door zorgen we voor een wisselend aanbod van activiteiten. Soms actief, soms creatief, 
soms brein brekend, soms …., maar altijd is deelname vrijwillig. Wij proberen voor alle kinderen leuke activiteiten aan 
te bieden. Wij proberen ook alle kinderen enthousiast te krijgen om mee te doen. Belangrijkste is dat de kinderen een 
leuke middag hebben.   

Locatie 
BSO de Matrijs is gevestigd in ons kinderdagverblijf, wij maken gebruik van twee ruimtes. Wij maken daarnaast gebruik 
van de centrale hal, de buitenruimte aangrenzend, de keuken en de tuin. In overleg mogen de kinderen ook naar de 
andere ruimtes (bijvoorbeeld even naar broertje of zusje). De kinderen kunnen op ons eigen buitenterrein spelen of op 
de plaats aangrenzend aan ons pand. Dit is een auto luwe zone waar we veel attributen voor hebben om op het terrein 
mee te spelen. Ook kunnen we uitwijken naar het grasveld bij kruispunt Leeuwenlaan & Noordereinde of het 
schoolplein van de Antoniusschool wat beide op loopafstand is. 
 
BSO Antonius is gevestigd in de Antoniusschool, wij maken gebruik van twee voormalige klaslokalen, welke wij hebben 
ingericht tot gezellige groepsruimtes. Wij maken daarnaast gebruik van de gymzaal en de buitenspeelplaats. De 
groepsruimtes zijn voorzien van leuk, divers en uitdagend speelmateriaal voor de verschillende leeftijden. De 
schoolpleinen zijn voorzien van diverse speeltoestellen. We hebben op elke locatie een container met leuk 
buitenspeelgoed en we mogen gebruik maken van het buitenspeelgoed (evt. van de school).  
 
Alle ruimtes die wij mogen gebruiken, die nemen wij jaarlijks mee in de Risico Monitor. 

Van school naar BSO 
De kinderen van zowel de Curtevenneschool als de Regenboogschool worden opgevangen bij BSO de Matrijs. 
Pedagogisch medewerkers wachten de kinderen op de scholen op een vaste plek op, die bij de kinderen bekend is. De 
allerjongste halen we eventueel uit de klas. Als we compleet zijn, dan gaan we met zijn allen lopend via een vaste 
route naar BSO de Matrijs, waarbij de kinderen in tweetallen naast elkaar lopen en niet langs de rand van de weg 
mogen lopen. Eén pedagogisch medewerker haalt lopend maximaal tien kinderen op. Wanneer er meer kinderen van 
die school gehaald moeten worden, dan zal er een tweede pedagogisch medewerker meelopen of worden de kinderen 
gehaald door de Thuizbij bus. 
 
De kinderen van de Antoniusschool worden opgevangen op de Antoniusschool zelf. De jongste kinderen halen we op 
uit de klas, de rest komt naar de afgesproken plek waar we met zijn allen verzamelen, voordat we naar de BSO gaan. 
 
Voor beide BSO’s geldt dat we altijd controleren of alle kinderen er zijn en dat we pas naar de BSO gaan als we 
compleet zijn of zeker weten waarom een ‘ontbrekend’ kind er (nog) niet is. Eventueel blijft één PM achter als er nog 
op een kind gewacht moet worden.   
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Activiteiten 
Dagelijks wordt er minimaal één activiteit aangeboden. Er wordt er geknutseld, iets gebakken, een spel gedaan, 
etcetera. Een grote variatie aan activiteiten. Kinderen kunnen binnen aangeboden kaders zelf kiezen wat ze willen gaan 
doen. Wij stimuleren de kinderen om aan de activiteit mee te doen. We communiceren de activiteiten die we gaan doen 
vooraf. Eigen inbreng vanuit de kinderen wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Creatief afwijken van een activiteit is 
dan ook geen probleem. Uitdagende materialen en zelf ontdekkend leren en spelen staan centraal. We werken niet 
resultaatgericht, maar procesgericht. Activiteiten worden zo opgesteld dat kinderen op hun eigen niveau hun eigen 
fantasie, ideeën en vaardigheden kunnen toepassen. Door op of net boven hun eigen niveau te worden uitgedaagd 
leren de kinderen het meest.   
 
Wanneer het weer het enigszins toe laat spelen we lekker buiten. Kinderen kunnen zelf aangeven of ze wel of niet 
buiten willen spelen. Afhankelijk van het aantal kinderen dat buiten wil spelen gaan er één of twee pedagogisch 
medewerkers mee naar buiten, kinderen in de leeftijd 4-8 jaar spelen nooit zonder toezicht buiten.  
 
Op de BSO werken wij veel met thema’s, waarbij wij niet alleen de gangbare thema’s aanhouden als de jaargetijden 
maar ook uitdagende en gevarieerde thema’s. Natuurlijk proberen we ook bij de actualiteiten aan te sluiten. In 
vakanties werken wij altijd aan de hand van een thema. 

Extra activiteiten 
Daarnaast bieden we op de BSO regelmatig ‘extra activiteiten’ aan, dit vaak in de vorm van een project waarvoor 
verzorgers hun kinderen voor op kunnen geven. Hierbij kun je denken aan een reeks sport en spel activiteiten in 
Sporthal de Fuik of bijvoorbeeld muzieklessen. Bij deze activiteiten werken wij bij voorkeur samen met verenigingen en 
lokale middenstanders. Dit aanbod is voor alle BSO kinderen, dus ook wanneer de activiteiten vallen op een dag dat 
een kind niet naar de BSO gaat kan een kind zich hiervoor opgeven. Kinderen die op de BSO zitten worden door ons 
van en naar de activiteit gebracht. In sommige gevallen trekken wij de activiteit nog breder en kunnen ook kinderen die 
niet op de BSO zitten zich opgeven. Afhankelijk van de activiteit vragen wij een vergoeding voor deelname.  

Ontwikkeling 
Het moment dat kinderen voor het eerst naar school gaan maken ze weer een grote stap in hun ontwikkeling. Ze 
krijgen te maken met een hoop veranderingen en dus nieuwe ervaringen. Zeker als kinderen ook naar de BSO gaan. 
Ieder kind ervaart dit op zijn eigen manier. Het ene kind is er enorm aan toe en neemt de stappen probleemloos, voor 
het andere kind is het naar school en de BSO gaan reuze spannend en vermoeiend. Op de BSO houden we hier 
rekening mee door de kinderen een vertrouwde en veilige plek te bieden in huiselijke sfeer, persoonlijke aandacht waar 
nodig en bovenal een leuke en uitdagende speelomgeving met voldoende speelgoed voor verschillende interesses en 
leeftijden.  
 
Kinderen in de leeftijd 4-8 maken een ontwikkeling door in hun samenspel, ze gaan van ‘naast elkaar spelen’ steeds 
meer ‘samenspelen’. Ze krijgen vriendjes en vriendinnetjes en eigen interesses. Op de BSO is zeer divers speelgoed 
aanwezig voor de verschillende ontwikkelingsstadia en interesses. Ook zijn er verschillende hoeken waar de kinderen 
samen kunnen spelen; 
▪ Poppenhoek 
▪ Kleed voor bouw en constructiemateriaal 
▪ Knutselkast met teken/knip en plakspullen 
▪ Verfhoek 
▪ Podium met verkleedkleren 
▪ Spelletjes kast met diverse spellen 
▪ Keyboard 
▪ Zithoek met bank, boekjes en tv/spelcomputer 

Open deuren beleid 
Op de Antoniusschool hanteren wij tussen de twee groepsruimtes een ‘open deuren beleid’. De kinderen zijn ingedeeld 
op een van de twee groepen, uit school gaan de kinderen naar hun eigen groep waar wat gegeten en gedronken 
wordt. Tijdens het eten en drinken wordt er met de kinderen gepraat, bijvoorbeeld wat ze beleefd hebben of wat ze 
gaan doen in de vakantie. Ook wordt de kinderen verteld wat ze zoal die middag kunnen doen. Iedere dag wordt er 
vrijblijvend op beide groepen een activiteit aangeboden, de kinderen kunnen zelf kiezen of en waar ze aan mee willen 
doen. Uiteraard kunnen ze er ook voor kiezen lekker zelf te gaan spelen op één van beide groepen of met een 
pedagogisch medewerker mee naar buiten te gaan en/of te gaan spelen in het speellokaal. Voorwaarde bij het open 
deuren beleid is dat kinderen eerst aan de pedagogisch medewerker vragen of zij op de andere groep mogen gaan 
spelen, dit om een goed overzicht te houden wie op welke groep aanwezig is en om te voorkomen dat er teveel 
kinderen op één groep spelen.  
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Vakantiedagen en studiedagen  
Tijdens de vakanties voegen we groepen samen. Van iedere locatie proberen we dat er een medewerker aanwezig kan 
zijn, op die manier zorgen we voor rust en duidelijkheid voor de kinderen. Dit wordt bij de intake aan de ouders 
verteld.  
 
In vakanties worden ALLE kinderen opgevangen op BSO Antonius en BSO de Matrijs. BSO de Matrijs is dan open op 
de rustigere dagen (woensdag / vrijdag). Bij voldoende animo is BSO de Loods ook open in vakanties voor de oudere 
kinderen.  
 
Op studiedagen is BSO Antonius geopend voor alle kinderen van de Antoniusschool. Voor de Curtevenneschool en 
Regenboogschool is BSO de Matrijs op studiedagen geopend.   
 
Voor opvang tijdens de vakantie of op vrije dagen moeten verzorgers hun kind opgeven. Voor iedere vakantie 
ontvangen de verzorgers een uitnodiging via de mail. De uitnodiging is in het thema van die betreffende vakantie en 
geeft een korte impressie van wat we zoal gaan doen. Verzorgers geven aan op welke dagen ze opvang wensen in de 
vakantie. Dit kan via de mail, mondeling of telefonisch. Voor studiedagen wordt een inschrijflijst opgehangen. Kinderen 
krijgen op de dag dat ze normaal gedurende schoolweken een plaats hebben op de BSO in de vakanties op deze dag 
voorrang. Opvang buiten ‘eigen dagen’ kan ook mits hier plaats voor is & uiteraard die ‘eigen dag’ geen feestdag is, 
want die kan niet geruild worden. Daarnaast is het ook mogelijk alleen vakantie opvang af te nemen mits hier plaats 
voor is. 

Uitstapjes 
In vakanties, op studiedagen en soms ook op reguliere dagen wordt er af en toe een uitstapje gemaakt. Dit kan zijn 
naar bijvoorbeeld het (speel)bos, de bioscoop, laserschieten, midgetgolfen, een lokale boerderij, een speeltuin of de 
sportclub. Verzorgers geven via het formulier ‘toestemming uitstapjes’ toestemming voor uitstapjes op de BSO. Voor 
uitstapjes buiten loopafstand worden de verzorgers altijd vooraf geïnformeerd. Uitstapjes buiten loopafstand gebeuren 
bij voorkeur met onze eigen Thuizbij bus. Wordt er gebruikt gemaakt van eigen auto’s door de pedagogisch 
medewerkers dan wordt hiervoor toestemming gevraagd. Voor zwemuitstapjes geven verzorgers via een apart 
formulier toestemming. Het aantal pedagogisch medewerkers bij uitstapjes wordt afgestemd op het soort uitstapje, de 
omvang en samenstelling van de groep en de manier van vervoer.   
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Huisregels BSO leeftijd 4-8 
Welke regels hanteren we op de BSO groep leeftijd 4-8. Dit is onafhankelijk van de groep, al heeft elke groep 
vanzelfsprekend eigen specifieke situaties waarnaar gehandeld moet worden.   

Eten 
▪ Uit school drinken we met z’n allen wat aan tafel. 
▪ Bij het drinken uit school drinkt ieder kind een beker leeg, alle kinderen nemen minimaal 2 stukken fruit. Door 

afwisselend aanbod met altijd minimaal 3 verschillende soorten zit er altijd wat lekkers bij. 
▪ We drinken dagelijks één beker limonade, de rest van de (mid)dag drinken we water & thee. We drinken eventueel 

melk bij de lunch. 
▪ Kinderen krijgen één koekje gedurende de middag en een soepstengel als ze weggaan. 
▪ We hebben geen snoep en geen chips. Dit kan wel getrakteerd worden.  
▪ Voor het eten wordt er naar het toilet gegaan en handen gewassen met stromend water en zeep. De handen 

worden afgedroogd met papieren handdoekjes. 
▪ Kinderen eten eerst een boterham met hartig beleg. 
▪ Kinderen snijden de boterham 1 keer door. 
▪ Bij de broodmaaltijd wordt melk gedronken tenzij anders aangegeven door verzorgers. We drinken geen limonade 

bij het eten.  
▪ We blijven aan tafel totdat iedereen uitgegeten en gedronken is. 
▪ Kinderen helpen met het afruimen van de tafel. 

Toiletgebruik 
▪ Als een kind de groep verlaat om naar het toilet te gaan wordt dit aan de pedagogisch medewerker doorgegeven. 
▪ Na het plassen worden de handen gewassen met stromend water en zeep, de handen worden afgedroogd met 

papieren handdoekjes. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.  
▪ Pedagogisch medewerkers gaan kijken als een kind lang wegblijft op het toilet. 

Open deuren beleid (BSO Antonius) 
▪ Kinderen vragen eerst aan de pedagogisch medewerker of zij op de andere groep mogen spelen voor zij het 

lokaal verlaten. 
▪ Kinderen blijven bij het wisselen van lokaal niet in de gang hangen. 
▪ Kinderen lopen bij het wisselen van lokaal niet naar hun eigen klas om hun juf/meester gedag te zeggen. 
▪ In de gang wordt rustig gelopen en gesproken om overlast voor de juffen en meesters te voorkomen. 

Algemeen 
▪ Kinderen stoppen bij binnenkomst zelf hun jas in hun eigen luizenzak en doen hun tas in de tassenbak. 
▪ Kinderen komen niet zonder toestemming in de opslagruimte / kasten. 
▪ Kinderen springen niet op de bank. Schoenen mogen sowieso niet op de bank. 
▪ Er wordt niet over de leuning of achterkant van de bank geklommen. 
▪ Er wordt binnen niet gerend of met de bal gespeeld. 
▪ We gooien niet met spullen. 
▪ Kinderen ruimen na het spelen hun speelgoed op voor ze aan iets anders beginnen/naar huis gaan. 
▪ We praten op normale toon met elkaar. Gillen is uit den boze. 

Buitenspelen 
▪ Kinderen in de leeftijd tot acht jaar spelen alleen onder begeleiding buiten. Kinderen die onder begeleiding buiten 

spelen gaan niet op eigen houtje naar binnen, dit moet bij de pedagogisch medewerker buiten gemeld worden. 
▪ We spreken op normale, hooguit wat enthousiaste toon. Gillen en naar elkaar schreeuwen doen we niet.  
▪ Voetballen mag alleen op de daarvoor aangegeven plek, met zachte foam ballen. 
▪ Het gebruik van fietsen en skelters is toegestaan, maar er moet bewust mee om worden gegaan. Er spelen meer 

kinderen op het speelterrein, ook hele jonge kinderen. Fietsen en skelters worden achtergelaten op de daarvoor 
bedoelde ruimten, in ieder geval niet onder en rondom speeltoestellen.  

▪ Er wordt niet met ‘eigen’ fietsen op het speelterrein gereden. 
▪ Wij hebben geen skate/skeeler materiaal, wanneer kinderen op skeelers of met een skateboard uit school komen 

mogen zij hier tijdens BSO tijd alleen op rijden wanneer zij alle beschermmaterialen dragen. 
▪ Na buitenspelen worden handen gewassen met stromend water en zeep, de handen worden afgedroogd met 

papieren handdoekjes. 
▪ Wanneer een kind naar binnen gaat om te plassen wordt dit bij de pedagogisch medewerker gemeld. 
▪ Wanneer het weer vroeger donker wordt gaan wij op tijd naar binnen, in het donker wordt er niet buiten gespeeld. 
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Gymlokaal (BSO Antonius) 
▪ In het gymlokaal komen kinderen enkel onder toezicht.  
▪ In het gymlokaal wordt niet met ballen gegooid (zeker niet tegen het plafond). 
▪ Wij maken in beginsel geen gebruik van de toestellen, muv banken/matten.  

Als we andere toestellen gebruiken, dan zijn er minimaal 2 volwassen bij voor toezicht en ondersteuning. 
▪ Wij maken geen gebruik van spullen van andere huurders van de ruimte. 
▪ De kinderen komen niet in het materialenhok. 
▪ Sport en spel materiaal wordt netjes op de daarvoor bestemde plek opgeruimd na elk spel/activiteit. 

Activiteiten 
▪ Kinderen krijgen dagelijks activiteiten aangeboden, variërend een knutselactiviteit, een bak activiteit, een sportieve  

/ spel activiteit,.. of iets dergelijks. 
▪ Kinderen mogen altijd mee doen aan een activiteit en dat stimuleren we ook, maar dit moet nooit. 
▪ Eigen inbreng van kinderen wordt gewaardeerd en gestimuleerd, afwijken van de activiteit is dan ook geen 

probleem als dat bij de activiteit past. 
▪ We werken niet resultaatgericht maar procesgericht. 
▪ De activiteiten worden zo opgesteld dat de kinderen hun eigen fantasie, ideeën en vaardigheden toe kunnen 

passen. 
▪ Uitdagende materialen en zelf ontdekkend leren en spelen staan centraal. 

Rituelen 
▪ We blijven aan tafel zitten tot dat iedereen klaar is met eten. 
▪ Bij naar huis gaan zeggen kinderen en pedagogisch medewerkers elkaar gedag. Dit is tevens de afmelding dat 

kind de BSO verlaat.  
▪ Kinderen worden op hun eigen groep bij hun eigen pedagogisch medewerkers afgemeld. 

 
TV kijken doen we alleen: 
▪ Op gure dagen, waarbij de kinderen amper tot niet naar buiten kunnen. 
▪ Voor de BSO is het Sinterklaasjournaal een uitzondering. 
▪ Wanneer het te kijken programma aansluit op een actualiteit/thema. 
▪ Op lange dagen kan men bij de BSO soms een langere film kijken. 

 
De spelcomputer: 
▪ Het computergebruik wordt in de gaten gehouden. Kinderen gaan om ‘tijdbeurten’ op de computer(s), afhankelijk 

van de vraag.  
▪ Wij werken met een timer. Kinderen schrijven zich in bij de pedagogisch medewerker. 
▪ Kinderen 4-8 mogen maximaal 10 minuten per dag. 
▪ We spelen geen gewelddadige spelletjes op de spelcomputer. 
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Werkplan BSO 8+ 
Op BSO de Loods biedt Thuizbij - Kortenhoef Buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd 7+. Op alle dagen is 
deze locatie geopend, behalve op vrijdag, dan spelen alle kinderen op BSO Antonius.  

Dagindeling 
Qua dagindeling hebben we vaste elementen bij BSO De Loods. We hebben we te maken met 3 scholen, met 3 
verschillende eindtijden. Wij beginnen altijd eerst met het controleren van de aanwezigheid, waarna we naar de BSO 
gaan (met de bus of met de fiets) en weer controleren of iedereen er is. Als het kind een lange middag komt, dan 
begint de middag met een gezamenlijk lunch. Op korte middagen hebben we te maken met drie verschillende 
eindtijden van de scholen. We halen de kinderen op en de kinderen krijgen dan een koekje en wat te drinken. Als alle 
kinderen opgehaald zijn, dan gaan de kinderen naar hun eigen stamgroep om daar rustige met elkaar een moment te 
hebben waar een gesprekje gevoerd kan worden en fruit gegeten wordt. Rond 17:00 krijgen de kinderen nog iets 
hartigs / groente.  
 
Als er een feestje is en een kind trakteert, dan doen we dit eerst en eten we later op de middag fruit in plaats van 
hartig/groente moment. Als een kind naar huis gaat, mag deze (als de verzorgers het goed vinden) een soepstengel. 
Tussen het eten en drinken door zorgen we natuurlijk voor een wisselend aanbod aan activiteiten. Soms actief, soms 
creatief, soms brein brekend, maar altijd is deelname vrijwillig. Wij bieden voor alle kinderen leuke activiteiten aan. 

Locatie 
BSO de Loods is in het scoutinggebouw van de Klaas Toxopeus, mooi gelegen aan de Kwakel in Kortenhoef. Het 
scoutingterrein is aangrenzend aan de polder en heeft een groot eigen veld waar verschillende sporten en spellen 
gespeeld kunnen worden. Daarnaast biedt de landelijke omgeving de mogelijkheid tot uitdagende buitenactiviteiten. 
De twee groepen zijn passend aan de leeftijdsgroep ingericht en zo dat kinderen zoveel mogelijk zelf hun bezigheden 
kunnen bepalen en pakken. Er is naast de groepsruimte ook een aparte relaxruimte, alwaar op de arcade kast een spel 
gespeeld kan worden, met de airhockey tafel gespeeld kan worden, ….. De groepen zijn in samenspraak met de 8+ 
kinderen passend ingericht. Met tafels, stoelen, een chillhoek, diverse knutsel- en spelmaterialen. De kinderen hebben 
ook hier inspraak, zelfstandigheid en verantwoording. Activiteiten worden ‘samen bedacht en besproken’.. 

Opvang in (basis)groepen 
Bij BSO de Loods zijn wij gedurende schoolweken open. In vakanties is BSO de Loods meestal niet geopend, dan 
worden de kinderen op een andere BSO opgevangen, omdat de scouting het pand vaak ook wil gebruiken. Als BSO de 
Loods wel geopend is, dan is deze de hele dag geopend en maximaal één groep met twee pedagogisch medewerkers.   
 
Op BSO de Loods maken we gebruik van twee groepen. De kinderen zijn op één van de twee groepen ingedeeld. Als 
het totaal aantal kinderen 20 of minder is, dan voegen we de groepen samen en gebruiken we alleen de primaire 
opvanggroep, het bever lokaal.  
 
Op schooldagen dagen worden de kinderen opgehaald op de scholen door Thuizbij medewerkers. Het voor het 
aanwezig aantal kinderen benodigde aantal pedagogisch medewerkers is aanwezig op BSO de Loods.  
 
Afhankelijk van het aantal kinderen dat uit school is,..: 

• .. melden de kinderen zich bij de primaire opvanggroep (1e lokaal), waarna ze zich opsplitsen naar hun eigen 
groep als de andere kinderen aansluiten.  

• .. verzamelen de kinderen op hun eigen groep, bij de medewerker van die groep en melden zich.  
De kinderen weten afhankelijk van de school waarop ze zitten, waar ze zich mogen melden.  
 
De kinderen krijgen op hun eigen groep wat te drinken en fruit of een cracker. Er wordt met elkaar gesproken en ook 
besproken wat we voor activiteiten die middag doen. In de middag mogen de kinderen vrij spelen, uiteraard onder de 
voorwaarden/ regels die gelden binnen de groepen cq op het buitenterrein. Er mag bij elkaar op de groepen worden 
gespeeld. Waar nodig regelen de pedagogisch medewerkers dat de ‘kinderen’ opgesplitst worden, voor de rust op de 
groepen.  
 
Als een kind wordt opgehaald of zelfstandig naar huis gaat, dan meldt deze zich op zijn eigen groep af. Rond half zes 
worden de kinderen met een kleiner broertje of zusje op een van onze ander BSO’s naar die andere BSO gebracht, als 
dat door de verzorgers is gevraagd. 
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Activiteiten 
BSO tijd is vrije tijd is ons motto! Kinderen kunnen op de BSO tot op zekere hoogte zelf kiezen wat ze willen gaan 
doen. Wij bieden activiteiten aan, waarbij de kinderen de vrije keuze hebben om aan deel te nemen. Om passende en 
leuke activiteiten aan te bieden spelen wij in op de vragen en wensen van de kinderen zelf. Kinderen hebben zelf vaak 
de leukste ideeën en door op hun wensen in te spelen doen ze graag actief mee. Op BSO de Loods en BSO de Matrijs 
betrekken wij de kinderen in het bedenken van activiteiten en de aanschaf van materialen, speelgoed e.d.  
 
Een eigen inbreng bij de kinderen wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Creatief afwijken van een activiteit is dan ook 
geen probleem. Uitdagende materialen en zelf-ontdekkend leren en spelen staan centraal. We werken niet resultaat-
gericht, maar procesgericht. Activiteiten worden zo opgesteld dat kinderen hun eigen fantasie, ideeën en vaardigheden 
kunnen toepassen.  
 
Op BSO de Loods kunnen kinderen heerlijk buitenspelen. De locatie leent zich prima voor uitdagende buitenactiviteiten 
als hutten bouwen, pionieren, vissen, timmerwerkzaamheden etc. De kinderen mogen zelfstandig buiten spelen, 
hiervoor maken wij met de kinderen strikte afspraken die we frequent herhalen.  

Extra activiteiten 
Op BSO de Loods worden ook ‘extra activiteiten’ aangeboden. Zoals bijvoorbeeld reeks judolessen, iets met muziek of 
een workshop portretschilderen. Bij het inplannen van extra activiteiten houden wij rekening met de doelgroep en 
vragen de kinderen zich hiervoor op te geven. Kinderen doen dus alleen mee als ze hier zin/interesse in hebben. Bij 
deze ‘extra activiteiten’ werken wij samen met verenigingen en/of de lokale middenstand. Afhankelijk van de activiteit 
vragen wij een kleine eigen bijdrage bij deelname. 

Ontwikkeling 
Kinderen in de leeftijd 8-13 worden steeds zelfstandiger. De taak van de pedagogisch medewerker ligt meer in het 
scheppen van een veilige omgeving waarin de kinderen met begeleiding en aansturing hun eigen gang kunnen gaan, 
dan dat er behoefte is aan verzorging. Op de BSO spelen we dan ook vooral in op wat de kinderen zelf aangeven dat 
ze graag willen doen. Daarnaast bieden we uitdagende activiteiten aan om de BSO voor deze kinderen leuk en 
uitdagend te houden. Kinderen zijn vrij om hieraan deel te nemen.  
 
De ontwikkeling verloopt bij ieder kind anders en in eigen tempo. Om hierop in te spelen zijn er diverse sport, spel en 
knutselmaterialen aanwezig. We bieden kinderen de zelfstandigheid die ze aankunnen en scheppen een veilig klimaat 
door met de kinderen goede afspraken te maken. Ons primaire doel is de kinderen een leuke invulling te bieden van 
hun vrije tijd, maar wij proberen ze spelenderwijze uit te dagen om zich motorisch, creatief en cognitief te ontwikkelen. 

Zelfstandigheid 
Veel verzorgers vinden het belangrijk dat kinderen steeds meer zelfstandig worden. Dit geldt ook voor het nemen van 
beslissingen over wat het kind mag m.b.t. het zelfstandig komen naar en vertrekken van de buitenschoolse opvang of 
club. Op de 8+ groep bieden wij, wanneer een verzorger hierom vraagt, de mogelijkheid om zelfstandig van school 
naar de BSO te gaan en/of van de BSO naar huis, een club of sportvereniging te gaan. Hiervoor hanteren wij 
zelfstandigheid formulieren waarop door de verzorger toestemming gegeven wordt voor bijvoorbeeld het alleen fietsen 
vanuit school naar de BSO. Dit zelfstandigheidformulier wordt door de leiding en de verzorger besproken en kan in 
overleg bijgesteld of ingetrokken worden. Met de verzorger en het kind worden afspraken gemaakt m.b.t. de route van 
en naar de BSO. Kinderen melden zich eerst bij de pedagogisch medewerker op school voor ze zelfstandig naar de 
BSO mogen vertrekken. Op BSO de Loods zijn de kinderen zeer zelfstanding, de kinderen onderhouden met elkaar 
relaties en de pedagogisch medewerkers sturen alleen waar dit echt nodig is. Kinderen voelen zich heel vrij en 
gevorderd in hun (sociale) ontwikkeling. Op BSO de Loods gelden regels en werkwijzen, welke de kinderen regelmatig 
(opnieuw) worden uitgelegd, teneinde de geldende normen en waarden duidelijk te maken en de sociale kennis en 
vaardigheden bij te brengen. 

Halen en brengen 
Kinderen worden met een busje uit school gehaald, of fietsen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker via 
een vastgestelde route naar de BSO’s. De kinderen verzamelen op alle drie de scholen op een vast afgesproken plaats.  
 
Met verzorgers van kinderen die zelfstandig naar huis gaan maken wij individuele afspraken om te zorgen voor een 
goede communicatie/overdracht betreft het welzijn van het kind. 
 
Kinderen van BSO de Loods met broertjes en/of zusjes op BSO de Matrijs of BSO Antonius kunnen wanneer verzorgers 
dit wensen om 17:45 naar een van bovengenoemde locaties gebracht worden. Verzorgers hoeven hierdoor maar op 1 
locatie kinderen op te halen. 
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Vakantiedagen en studiedagen  
BSO de Loods is standaard niet geopend op vrije dagen/studiedagen of vakantiedagen. De kinderen van BSO de 
Loods kunnen op deze dagen terecht op BSO Antonius of BSO de Matrijs (zie vakantiedagen en studiedagen werkplan 
BSO 4-8 jaar). Dit wordt vooraf naar de verzorgers gecommuniceerd! 

Uitstapjes 
In vakanties en op studiedagen worden er regelmatig uitstapjes gemaakt. Dit kan zijn naar bijvoorbeeld het (klim)bos, 
de bioscoop, het poppentheater, een lokale boerderij, de speeltuin of de sportclub. Verzorgers geven via het formulier 
‘toestemming uitstapjes’ toestemming voor uitstapjes op de BSO. Voor uitstapjes buiten loopafstand worden de 
verzorgers altijd vooraf geïnformeerd. 
 
Uitstapjes buiten loopafstand gebeuren bij voorkeur met onze eigen Thuizbij bus. Wordt er gebruikt gemaakt van onze 
eigen bus of eigen auto’s door de pedagogisch medewerkers dan wordt hiervoor toestemming gevraagd. Wij hebben 
zelf autostoeltjes, maar als we er meer nodig hebben vragen we deze aan de verzorgers te leen. Voor zwemuitstapjes 
geven verzorgers via een apart formulier toestemming. Het aantal pedagogisch medewerkers bij uitstapjes wordt 
afgestemd op het soort uitstapje, de omvang en samenstelling van de groep en de manier van vervoer. 
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Huisregels BSO leeftijd 8+ 
In dit hoofdstuk worden de algemene regels weergegeven die we hanteren op de 8+ BSO.  

Algemeen 
▪ Kinderen mogen niet zonder toestemming in de keuken komen. 
▪ Kinderen komen alleen in de ruimtes van de scouting die voor de BSO zijn opengesteld. 
▪ Er wordt niet gesprongen op de bank. Schoenen mogen sowieso niet op de bank. 
▪ Er wordt niet over de leuning, of achterkant, van de bank geklommen. 
▪ Er wordt binnen niet gerend of met de bal geschopt/gegooid. 
▪ We gooien niet met spullen. 
▪ Kinderen ruimen na het spelen hun speelgoed op voor ze aan iets anders beginnen/naar huis gaan. 
▪ We praten op normale toon met elkaar. Gillen is uit den boze. 
▪ Tassen worden bij binnenkomst opgehangen aan de kapstok. 

 

Eten 
▪ Uit school drinken we een beker limonade of water. 
▪ Op de stamgroep eten alle kinderen minimaal 2 stuks fruit. Door afwisselend aanbod met altijd minimaal 3 

verschillende soorten zit er altijd wat lekkers bij. 
▪ Tussendoor eten we een koekje en bij weggaan een soepstengel. 
▪ Voor het eten wordt er naar het toilet gegaan en daarna handen gewassen met stromend water en zeep. 
▪ We blijven aan tafel totdat iedereen klaar is met eten en drinken. 
▪ Kinderen eten eerst een boterham met hartig beleg. 
▪ Kinderen snijden de boterham 1 keer door. 
▪ Bij de broodmaaltijd wordt melk gedronken tenzij anders aangegeven door verzorgers. Dan krijgt het kind water 

of thee. 
▪ Kinderen helpen met het afruimen van de tafel. 

Toiletgebruik 
▪ Na het plassen worden de handen gewassen met stromend water en zeep. 
▪ De kinderen laten het toilet & fonteintje netjes achter. 

Buitenspelen 
▪ Kinderen van 8 jaar en ouder mogen zelfstandig buiten spelen op eigen terrein, mits er twee of meer kinderen 

buiten spelen. 
▪ Kinderen vragen de pedagogisch medewerker of ze buiten mogen spelen. 
▪ Kinderen zetten hun fiets bij aankomst in de fietsenrekken, dit is geen speelplaats. 
▪ Kinderen fietsen niet met hun eigen fietsen op het buitenterrein. 
▪ Wij hebben geen skate/skeeler materiaal, wanneer kinderen op skeelers of met een skatebord uit school komen 

mogen zij hier tijdens BSO tijd alleen op rijden wanneer zij alle beschermmaterialen dragen. 
▪ Wanneer het gras erg nat is wordt hier niet op gespeeld. 
▪ Na buitenspelen worden de vies geworden handen gewassen met stromend water en zeep. 
▪ Wanneer het weer vroeger donker wordt gaan wij op tijd naar binnen, in het donker wordt er niet meer buiten 

gespeeld. 
▪ Kinderen komen niet zonder toezicht in het haventje, ze gaan niet voorbij het tegelpad dat rondom het grasveld 

loopt. 
▪ Wanneer er een bal te water/over het hek gaat wordt dit gemeld bij de pedagogisch medewerker. Kinderen 

verlaten niet zonder toestemming het terrein. 
▪ Als de bal te water gaat wordt deze, indien mogelijk, door de pedagogisch medewerker uit het water gehaald.  
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Activiteiten 
▪ Kinderen krijgen regelmatig gevarieerde activiteiten aangeboden. 
▪ Kinderen mogen altijd mee doen aan een activiteit, dit is nooit verplicht. Wij stimuleren deelname wel. 
▪ Eigen inbreng van kinderen wordt gewaardeerd en gestimuleerd, afwijken van de activiteit is dan ook geen 

probleem, mits dit past bij de activiteit.  
▪ We werken niet resultaatgericht maar procesgericht. 
▪ De activiteiten worden zo opgesteld dat de kinderen hun eigen fantasie, ideeën en vaardigheden toe kunnen 

passen. 
▪ Uitdagende materialen en zelf ontdekkend leren en spelen staan centraal. 

Rituelen 
▪ Bij naar huis gaan zeggen kinderen en pedagogisch medewerkers elkaar gedag. Dit is tevens de afmelding dat het 

kind de BSO verlaat. 
 

TV kijken doen we alleen: 
▪ Op gure dagen, waarbij de kinderen amper tot niet naar buiten kunnen. 
▪ Wanneer de tv uitzending/film aansluit op actualiteit/thema (denk aan het WK, opstijgen van een raket) 
▪ Op lange dagen kan men bij de BSO soms een film kijken. 

 
De spelcomputer: 
▪ Het computergebruik wordt in de gaten gehouden.  
▪ Kinderen gaan om ‘tijdbeurten’ op de computer(s), afhankelijk van de vraag.  
▪ Wij werken met een timer. Kinderen 8+ mogen maximaal 15 minuten per dag.  

 
Gebruik mobiele telefoon/tablet: 
▪ Kinderen laten hun mobiele telefoon/tablet in hun tas of leggen hem in hun postvakje. 
▪ Wanneer kinderen een spelletje op hun telefoon/tablet willen spelen gelden hiervoor dezelfde afspraken als voor 

het computergebruik. 
▪ Kinderen krijgen van Thuizbij geen toegang tot het internet. 
▪ Vooraf melden kinderen welk spel ze gaan spelen en controleert de pedagogisch medewerker of dit spel 

pedagogisch verantwoord is. 
▪ We spelen geen gewelddadige spellen. 
▪ Wij willen geen erotisch materiaal op de telefoons zien. 

Zelfstandig komen/gaan van/naar de BSO 
▪ Wanneer kinderen zelfstandig vanuit school naar de BSO mogen (fietsen), wachten zij op school en melden zich bij 

de pedagogisch medewerker die de kinderen komt halen. Ze vertrekken pas nadat hiervoor toestemming is 
gegeven.  

▪ Kinderen fietsen volgens afgesproken route rechtstreeks naar de BSO/huis/club.  
▪ Wanneer kinderen niet binnen 15 minuten na vertrek op BSO de Loods aankomen zijn gaat een pedagogisch 

medewerker het kind tegemoet/zoeken. 
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Werkafspraken veiligheid BSO Antonius  

Buitenruimte 
Kinderen op BSO Antonius spelen alleen onder toezicht buiten. Kinderen van beide groepen spelen buiten op het grote 
schoolplein. Op dit speelterrein staan verschillende speeltoestellen; een klimrek, twee schommels, een duikelrek, een 
pingpongtafel en een zandbak. De speeltoestellen worden jaarlijks geïnspecteerd door een daarvoor gecertificeerd 
bedrijf, dat doet de school. De pedagogisch medewerkers controleren het speelterrein en de speeltoestellen regelmatig 
op oneffenheden, defecten. Wanneer deze worden geconstateerd wordt dit gemeld bij de schoolleiding. Pedagogisch 
medewerkers controleren het speelterrein en de zandbak voor gebruik op zwerfvuil/uitwerpselen. Na gebruik wordt de 
zandbak afgedekt met een zandbaknet. 
 
Het speelterrein is in onderhoud van de school, zo ook de beplanting en het straatmeubilair. Constateren wij hier een 
defect aan melden we dit bij de schoolleiding. Wij maken deels gebruik van de buitenspelmaterialen van de school, 
hiervoor geldt hetzelfde. Is speelgoed van onszelf kapot kijken we of het de moeite loont dit te maken of gooien het 
direct weg. Voor de veiligheid op en om de speeltoestellen spreken wij met de kinderen af dat ze speelgoed waarmee 
ze uitgespeeld zijn direct opruimen en geen speelgoed/fietsen laten staan/rondslingeren in de buurt van de 
speeltoestellen. Voor de veiligheid van ‘alle spelende kinderen’ wordt druk spel (als voetbal) gescheiden gehouden van 
overig spel. Het midden van het speelterrein leent zich het beste voor balspelen. 
 
Kinderen van BSO Antonius verlaten alleen onder toezicht het speelterrein, wanneer zij opgehaald worden of voor een 
georganiseerde activiteit o.b.v. pedagogisch medewerkers. Het speelterrein is omgeven door een degelijk hek met 
twee toegangshekken. Deze hekken zijn standaard ‘dicht’ wanneer de kinderen buiten spelen. Kinderen mogen niet op 
of over de omheining klimmen. Gaat er een bal over het hek heen mogen zij deze alleen met toestemming van de 
pedagogisch medewerker gaan pakken. Naast de entree van het speelterrein is een aparte hoek voor het plaatsen van 
fietsen, hier staan fietsenrekken. Kinderen mogen hier niet spelen. We hebben de afspraak dat kinderen niet met hun 
eigen fietsen op het schoolplein fietsen. 
 
De omgeving van de school is vrij rustig. De Zuidsingel is geen drukke weg, enkel bij het in en uitgaan van de school. 
Voor de school is een “kiss en ride” aangelegd, twee zebrapaden en een brede stoep. BSO kinderen verlaten alleen 
onder begeleiding het speelterrein. In het verkeer geven pedagogisch medewerkers het goede voorbeeld en leren 
kinderen veilig oversteken. 

Binnenruimte algemeen 
Alle deuren zijn voorzien van vingerstrips tot 1.80 meter, om te voorkomen dat kinderen met hun vingers tussen de 
deur komen. Voor deuren die standaard open staan maken wij gebruik van een deurstopper. Alle ruimtes die voor de 
kinderen tijdens BSO tijd toegankelijk zijn, zijn voorzien van stopcontactbeveiligers of van kind veilige 
wandcontactdozen. Regelmatig controleren wij of de stopcontactbeveiligers nog heel zijn en goed werken, evenals de 
deurstrippen. De ruimtes zijn zo ingericht dat kinderen zo veel mogelijk ruimte hebben lekker te kunnen spelen zonder 
zich te bezeren. Hierbij wordt rekening gehouden met het plaatsen van meubilair (buiten speelzone/buiten 
looproute/verankerd), de muren zijn vrij van oneffenheden,  scherpe hoeken worden voorzien van stoothoekjes, gladde 
en of natte vloeren worden droog gemaakt. Radiatoren worden waar mogelijk afgeschermd met meubels of 
radiatorombouw.  
 
(Gevaarlijke) schoonmaakmiddelen bergen we op buiten het bereik van kinderen, evenals de EHBO trommel, 
medicijnen, scherpe messen en aanstekers en/of lucifers. Deze spullen staan in een afsluitbare kast of bak, welke ook 
telkens wordt afgesloten. Ook bergen de pedagogisch medewerkers hun eigen tas op buiten het bereik van kinderen. 
Voor het drinken van thee en koffie hebben wij de afspraak dat dit niet gebeurt met een kind op schoot,  wij brengen 
kinderen het gevaar bij van hete vloeistoffen en zorgen dat deze buiten de speelzone van kinderen 
neergezet/gedronken wordt. 
  
Op de BSO is verschillend uitdagend spel en knutselmateriaal aanwezig. Regelmatig wordt er gekeken of het 
speelmateriaal nog voldoet, of het nog heel is en indien nodig wordt dit vervangen of wordt er nieuw en ander 
speelgoed aangeschaft. 

Entree 
De entreedeur naar beide groepen is voorzien van een deurdranger en is gedurende openingstijd tot 16.30 uur 
gesloten (als we niet buiten spelen). Bij de entree zijn er voor beide groepen kapstokken, waar de kinderen hun jas 
opbergen. De kapstokhaken zijn voorzien van een overkapping en de haakjes staan naar binnen gedraaid. De entree is 
voorzien van een droogloopmat, om te voorkomen dat de vloeren onnodig nat worden en er glijgevaar wordt 
geminimaliseerd. Buiten ligt een metalenrooster in de vloer, om het ergste vuil buiten te houden. 
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Gang 
De gang naast de voorgroep gebruiken wij als speelruimte. Deze gang kan door middel van een schuifwand afgesloten 
worden van de aula en is na schooltijd geen doorgaande route. De gang is vrij van obstakels.   

Aula 
De aula is in gebruik als speellokaal en kan worden afgescheiden van de gang door middel van een schuifwand.  Wij 
mogen gebruik maken van de aula. Hier kunnen we lekker spelen als het minder lekker weer buiten is, maar ook 
georganiseerde sport en spel activiteiten aanbieden. In de ruimte staan diverse speeltoestellen/materialen. De 
toestellen gebruiken wij niet, wel maken wij gebruik van de banken en matten en kleine speelmaterialen als hoepels, 
pittenzakjes en pionnen (dus geen kasten en trampolines). De speeltoestellen zijn onder beheer van de school, 
defecten aan de speelmaterialen/toestellen worden gemeld bij de schoolleiding. In het speellokaal spelen maximaal 20 
kinderen tegelijk, afhankelijk van de activiteit of het spel dat gespeeld wordt. Druk en rustig spel wordt gescheiden 
gehouden, er wordt rekening gehouden met niet spelende of wachtende kinderen en er worden duidelijke (spel)regels 
gehanteerd. Ook wordt er rekening mee gehouden dat oudere kinderen drukker spelen en over meer vaardigheden 
bezitten dan jongere kinderen. Hiervoor organiseren wij verschillende activiteiten en begeleiden de kinderen hierin 
zodat alle leeftijden samen veilig kunnen spelen. In het speellokaal mag niet met buitenschoenen gelopen worden, 
kinderen spelen hier met gymschoentjes aan of op blote voeten. 

Leefruimte 
De ramen van de groepsruimtes zijn van veiligheidsglas en worden enkel geopend op kantelstand. De ruimtes zijn zo 
ingedeeld dat kinderen veelal zelf hun spel kunnen kiezen en pakken. Hiervoor maken wij gebruik van verschillende 
(thema)hoeken. Apparaten op de groep worden zo geplaatst dat kinderen er of wel bij kunnen (als de spelcomputer of 
de cd speler) of niet (te denken aan de waterkoker, strijkbout). Snoeren en verlengdozen worden zoveel mogelijk 
weggewerkt. Loshangende snoeren zetten we vast. Warme consumpties maken we niet klaar in de buurt van kinderen 
en consumeren we niet met een kind op schoot. Hete kopjes thee/koffie of een pot wordt buiten het bereik van 
kinderen geplaatst. 
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Werkafspraken veiligheid BSO Matrijs 

Buitenruimte 
BSO de Matrijs is gelegen in ons dagverblijf aan de Julianaweg. Dit pand ligt aan een binnenplaats die vanaf de 
openbare weg niet te zien is, omgeven door achtertuinen van aangrenzende woningen. Het lokaal van BSO de Matrijs 
heeft een eigen uitgang die de kinderen kunnen gebruiken wanneer ze buiten gaan spelen op aangrenzend terrein, dat 
door ons wordt afgezet. Kinderen spelen alleen onder toezicht buiten. Bij de Matrijs is weinig verkeer, in het geval van 
de BSO zal dit enkel ‘halende’ verzorgers zijn die hiervoor het terrein oprijden met fiets/auto. Ook beschikt de Matrijs 
over een tuin waar de baby’s en peuters spelen, maar wanneer deze hier niet zijn, of in beperkte aantallen, kan de BSO 
hier ook gebruik van maken. De tuin is voorzien van gras en tegels, een speelhuisje en picknicktafels. We kunnen ook 
uitwijken naar verschillende plekken op loopafstand van het dagverblijf. Uiteraard gaat er dan minimaal één 
pedagogisch medewerker mee. 

Binnenruimte algemeen 
De BSO maakt gebruik van 1 lokaal, 1 relaxruimte, twee toiletten, de hal, de centrale groepsruimte en de keuken. De 
rest van de lokalen/opslagruimtes zijn tijdens BSO tijd in gebruik door baby’s/peuters of opslagruimtes. De ruimtes 
voldoen aan de wettelijke eisen voor kinderopvang.  
 
De groepsruimte is gelegen tegenover de peuterspeelzaal, welke onder BSO tijd niet in gebruik is. Beide groepen 
kunnen dus geen overlast hebben van elkaar. De groep is voorzien van ramen, openslaande deuren en een 
keukenblok. De relaxruimte is naast de groepsruimte, hier kunnen kinderen lekker chillen en/of op de spelcomputer. De 
deur van beide groepen staan standaard open met een deurstopper. De wandcontactdozen in het BSO lokaal zijn 
voorzien van stopcontactbeveiligers. Alle deuren zijn voorzien van vingerstrippen tot 1.20 meter, om te voorkomen dat 
kinderen met hun vingers tussen de deur komen. Voor deuren die standaard open staan maken wij gebruik van een 
deurstopper. Regelmatig controleren wij of de stopcontactbeveiligers nog heel zijn en goed werken, evenals de 
deurstrippen. De ruimtes zijn zo ingericht dat kinderen zo veel mogelijk ruimte hebben lekker te kunnen spelen zonder 
zich te bezeren. Hierbij wordt rekening gehouden met het plaatsen van meubilair (buiten speelzone/looproute), de 
muren zijn vrij van oneffenheden, scherpe hoeken worden voorzien van stoothoekjes, gladde en of natte vloeren 
worden droog gemaakt. Radiatoren worden waar mogelijk afgeschermd met meubels of een radiatorombouw.  
 
(Gevaarlijke) schoonmaakmiddelen bergen we op buiten het bereik van kinderen, evenals de EHBO trommel, 
medicijnen, scherpe messen, giftige/gevaarlijke stoffen, aanstekers en/of lucifers. Deze spullen staan in een afsluitbare 
kast of bak, welke ook telkens wordt afgesloten. Ook bergen de pedagogisch medewerkers hun eigen tas op buiten 
het bereik van kinderen. Voor het drinken van thee en koffie hebben wij de afspraak dat dit niet gebeurt met een kind 
op schoot,  wij brengen kinderen het gevaar bij van hete vloeistoffen en zorgen dat deze buiten de speelzone van 
kinderen neergezet/gedronken wordt. 
 
Op de BSO is verschillend uitdagend spel en knutselmateriaal aanwezig. Regelmatig wordt er gekeken of het 
speelmateriaal nog voldoet, of het nog heel is en indien nodig wordt dit vervangen of wordt er nieuw en ander 
speelgoed aangeschaft. 
 
De toiletten worden meerdere malen per dag gecontroleerd; is de wc (bril) schoon, is er nog voldoende toiletpapier en 
is er geen kans op glijgevaar i.v.m. natte vloer. 

Entree/gang 
De entreedeur is die van de centrale hal, deze gaat elektrisch open en dicht. De deur gaat bij aanwezigheid van 
iemand op kantoor vanzelf open wanneer hier iemand voor staat & naar binnen wil. Om naar buiten te gaan moet men 
altijd op een knop drukken. De hal is voorzien van kapstokken waar de kinderen hun jas kunnen opbergen in hun 
eigen luizenzak. De kapstokhaken zijn voorzien van een overkapping en de haakjes staan naar binnen gedraaid. De 
entree is voorzien van een droogloopmat, om te voorkomen dat de vloeren onnodig nat worden en er slipgevaar 
ontstaat.  
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Werkafspraken veiligheid BSO de Loods 

Buitenruimte 
BSO de Loods is gelegen in het gebouw van scouting Klaas Toxopeus in Kortenhoef. De scouting grenst aan de polder, 
tussen de weilanden aan de rand van de Kortenhoefse plassen. Het buitenterrein is voorzien van een omheining. 
Kinderen mogen op BSO de Loods zelfstandig buiten spelen op ons eigen afgesloten terrein. Omdat hier wel een 
haventje aan grenst, maken we hier duidelijke afspraken over met de kinderen. Zo komen de kinderen niet zonder 
toezicht in het haventje, spelen of activiteiten bij het water gebeuren altijd onder toezicht en alleen indien alle kinderen 
in het bezit zijn van een zwemdiploma. Het buitenterrein is grotendeels voorzien van gras en om het pand heen ligt 
een tegelpad. Het buitenterrein is in onderhoud van de scouting, zo ook de beplanting en het straatmeubilair. 
Constateren wij hier een defect aan melden we dit bij het bestuur van de scouting of maken we dit zelf. Pedagogisch 
medewerkers controleren het terrein regelmatig op ongewenste begroeiing en zwerfvuil/uitwerpselen, wanneer deze 
worden geconstateerd worden deze verwijderd.  
 
De kinderen mogen tijdens BSO tijd niet buiten het eigen terrein spelen. Voor de veiligheid van ‘alle spelende 
kinderen’ wordt druk spel (als voetbal) gescheiden gehouden van overig spel. Het grasveld leent zich het beste voor 
balspelen. 
 
De buitenruimte is omgeven door een degelijk hek met één toegangshek. Kinderen mogen niet op of over de 
omheining klimmen. Gaat er een bal over het hek of te water melden zij dit bij de pedagogisch medewerker, deze 
bepaald vervolgens of zij de bal al dan niet kan pakken. Naast de entree van het buitenterrein is een aparte hoek voor 
het plaatsen van fietsen, hier staan fietsenrekken. Kinderen mogen hier niet spelen. We hebben de afspraak dat 
kinderen niet met hun eigen fietsen op het terrein fietsen. 
 
De omgeving van het scoutingterrein is vrij rustig. De Kwakel is een doodlopende weg. Bij het scoutingterrein zijn 
voldoende parkeervakken. BSO kinderen verlaten alleen onder begeleiding of met toestemming van de verzorgers het 
terrein. In het verkeer geven pedagogisch medewerkers het goede voorbeeld en leren kinderen veilig oversteken. 

Binnenruimte algemeen 
De BSO maakt gebruik van drie lokalen in het pand, de sanitaire ruimte, de hal en de keuken. De rest van de 
lokalen/opslagruimtes zijn tijdens BSO tijd afgesloten en dus niet toegankelijk.  
 
Een groepsruimte is in gedeeld gebruik met de ‘bevers’, de jongste groep kinderen binnen de scouting. De tweede 
groepsruimte is de ruimte van de ‘welpen’, de tweede leeftijdscategorie binnen de scouting. Tussen de twee groepen 
zit de relaxruimte, waar de kinderen lekker rustig kunnen lezen, hun huiswerk kunnen maken of later op de middag op 
de spelcomputer kunnen. De deuren van de lokalen staan standaard open met een deurstopper.  
 
De ruimte is zo ingericht dat er voldoende loop- en speelruimte is. Alle kasten zijn afsluitbaar en buiten de speelzone 
tegen de muur geplaatst. (gevaarlijke) Schoonmaakmiddelen staan opgeborgen in het afzonderlijke washok. Ook 
gevaarlijke messen en aanstekers/lucifers in de keuken zijn buiten het bereik van de kinderen in een afsluitbare kast 
opgeborgen. Medicijnen en de eigen tas van de pedagogisch medewerker worden eveneens buiten het bereik van 
kinderen opgeborgen. De pedagogisch medewerkers controleren het meubilair en het speelgoed regelmatig op 
oneffenheden/defecten. Wanneer deze geconstateerd worden wordt er bekeken of het gemaakt of vervangen moet 
worden. 
 
De sanitaire ruimte wordt meerdere malen per dag gecontroleerd; is de wc (bril) schoon, is er nog voldoende 
toiletpapier en is er geen kans op glijgevaar i.v.m. natte vloer. 

Entree/gang 
De entreedeur is voorzien van een deurdranger. De entree is voorzien van kapstokken waar de kinderen hun jas 
kunnen ophangen. De kapstokhaken zijn voorzien van een overkapping en de haakjes staan naar binnen gedraaid. De 
entree is voorzien van een droogloopmat, om te voorkomen dat de vloer onnodig nat wordt en er slipgevaar ontstaat.  



Beleid: Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang TBK 
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Leefruimte 
Op de groep is divers speelgoed aanwezig, voor ieder wat wils. Het merendeel van het speel en knutselmateriaal is 
toegankelijk voor de kinderen en kunnen zij zelf pakken. Gevaarlijk gereedschap en elektrische apparaten (als 
bijvoorbeeld een soldeerbout, een strijkbout of het oventje) zijn buiten het bereik van kinderen opgeborgen. 
Gereedschap dat door kinderen gebruikt mag worden is opgeborgen in de techniekkar. Kinderen vragen het wanneer 
zij hiermee willen knutselen. Activiteiten waarbij de kinderen gereedschap (leren) gebruiken of er gekookt/gebakken 
wordt gebeuren alleen onder toezicht en in kleine groepjes. Spelen met gereedschap is niet toegestaan.  
 
Naast het beperken van mogelijke gevaren voor kinderen moeten ze hier ook mee om leren gaan. Zo werken de 
pedagogisch medewerkers ook aan de bewustwording bij kinderen; hete thee wordt zoveel mogelijk op een veilige 
plaats neergezet (midden op tafel, buiten de speelzone) maar er wordt kinderen ook geleerd wat het gevaar van hete 
thee is. En hoe gebruik je een guts, wat is het gevaar van schoonmaakmiddelen, hoe gebruik je veilig een 
aardappelschilmesje e.d.  
 
Snoeren en verlengdozen worden zoveel mogelijk weggewerkt. Loshangende snoeren zetten we vast.  
Regelmatig wordt (gezamenlijk met de kinderen) gekeken of het speelmateriaal nog voldoet en wat er eventueel nieuw 
aangeschaft moet worden. Defect speelmateriaal wordt weggegooid/vervangen.   
 


