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Inleiding 
 
Ons pedagogisch beleidsplan vormt het uitgangspunt voor de manier waarop wij dagelijks met de 
kinderen omgaan. Hierin laten we zien hoe wij werken met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. 
Het uitgangspunt van ons pedagogisch beleidsplan zijn de doelen van Marianne Riksen Walraven.  
 
Naast het pedagogisch beleidsplan werkt elke locatie met een locatie specifiek pedagogisch werkplan. In 
dit werkplan zijn de bijzonderheden van de betreffende locatie beschreven. Elke locatie heeft namelijk 
een eigen identiteit en sfeer.  
 
Dit pedagogisch werkplan is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en voor de ouders. 
Voor de leesbaarheid schrijven we “ouders” waar het gaat om één of meer ouders of verzorgers.  
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1. Welkom op BSO de Speelwijzer  

BSO de Speelwijzer is een onderdeel van Kindcentrum de Zonnewijzer.  

Kindcentrum de Zonnewijzer is een Jenaplan kindcentrum. Wij bieden goed onderwijs, kleinschalige 
opvang en naschoolse activiteiten voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Bij ons hoort iedereen erbij en mag 
zijn wie hij of zij is. We doen ons best om kinderen een goede basis mee te geven voor hun verdere 
toekomst.    
 
Op de Zonnewijzer mogen verschillen bestaan en gaan we hier juist vanuit. We vinden dat kinderen veel 
van en aan elkaar kunnen leren. We willen dat de kinderen samen werken en samen spelen. 

 

Kindcentrum de Zonnewijzer 
Middenweg 30A 
1703 RC Heerhugowaard 
072-5721509 
 

2. Groepen en openingstijden  

Op de BSO de Speelwijzer hebben kinderen een eigen basisgroep waar ze zoveel mogelijk dezelfde 

kinderen zien. Een basisgroep biedt emotionele veiligheid. Tijdens het kennismakingsgesprek horen de 

ouders welke pedagogisch medewerkers bij welke groep horen en hoe vervanging bij ziekte en 

vervanging is geregeld. 

Er zijn vanaf januari 2020 twee BSO groepen 

• 1 BSO groep voor kinderen van 4-7 jaar; maximaal 17 kinderen.  

• 1 BSO groep voor kinderen van 7-13 jaar; maximaal 15 kinderen. 
 
Onze locatie is open op maandag tot en met vrijdag, van 7.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van 
officiële feestdagen. Tijdens schoolweken is de BSO open van 14.00 – 18.00 uur en in de vakantieweken 
van 7.00 – 18.00 uur.  
 

3. Samenvoegen van groepen 

De twee BSO groepen kunnen samen voegen op woensdag en vrijdag indien het aantal kinderen minder 

is dan 17. Er wordt dan gebruik gemaakt van de groepsruimte direct aangesloten aan het KDV.  

In vakantieperiodes zijn er vaak veel kinderen afwezig. Wij maken daarom voor deze weken een speciaal 

vakantierooster. Indien de groepsgrootte het toelaat zal de groep tussen 10 en 16 uur worden 

opgesplitst in een 4-7 en een 7+ groep. Zij zullen beiden dan gebruik maken van hun eigen lokaal. Ook 

dan zorgen we ervoor dat er voor uw kind altijd een vertrouwde pedagogisch medewerker aanwezig is. 

4. Pedagogisch medewerkers  

Wij informeren ouders en kinderen over welke pedagogisch medewerkers er op welke dagen en in 

welke groep werken. Dit doen we door middel van een foto’s bij de toegangsdeur. Vanwege de 

groepsgrootte zijn er altijd 2 ped. medewerkers aanwezig van opening tot sluit tijdens opvang uren van 

het KDV en BSO.  

Tevens maken we gebruik van KC de Vlindertuin als achterwacht.  
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We houden ons aan de regels van de beroepskracht-kind ratio. 

Per dag mogen we maximaal 0.5 uur afwijken van die regels. Dat doen we aan het einde van de dag 
tussen 17.30 en 18.00 uur.  
 
Tijdens vakanties mogen we maximaal 3 uur afwijken van de beroepskracht-ratio. Dat doen we op de 
volgende tijden: 

• aan het begin van de dag tussen 7.30 en 8.00 uur. 

• aan het eind van de dag tussen 17.30 en 18.00 uur.  

• tijdens de pauzes tussen 13 en 15 uur.  

Op de overige tijden wordt in ieder geval niet daarvan afgeweken en wordt voldaan aan de 

beroepskracht-kind ratio. 

De BSO van de Zonnewijzer (Blosse) deelt het pand met de BSO van Villa Kakelbont. De collega’s hebben 

onderling contact met elkaar. Kinderen van beide BSO’s kunnen elkaar nl. ontmoeten tijdens het 

buitenspelen. Goed contact onderling is hiervoor een pre.  

 

5. Ruimtes  

Binnen 
De ingang voor de BSO bevindt zich meest rechts aan de Middenweg. Bij binnenkomst zit de 4 – 8 jaar 

groep in het eerste lokaal direct aan de rechterkant, tegenover de onderbouwklas.  De 8-13 jaar zit in 

het vierde lokaal aan de rechterkant, tegenover het einde van de aula.  

Het lokaal van de 4 – 7 jaar groep wordt in de ochtend gebruikt door de peuterspeelzaal.  
Het lokaal van de 7-13 jaar groep wordt in de ochtend gebruikt door de plusklas van onderwijs. Deze is 

eenvoudig ingericht zonder al te veel prikkels.  

De 4-7 jaar groepsruimte is een knusse, sfeervolle ruimte met veel lichtinval en diverse speelhoeken. Bij 

het inrichten van de groepen houden we rekening met de leeftijd van de kinderen en het 

ontwikkelingsniveau. We proberen een warme gezellige uitstraling te creëren en hierbij houden we er 

rekening mee dat de ruimte rust uitstraalt en er balans is tussen niet te veel prikkels enerzijds en 

uitdaging tot spel anderzijds.  

We vinden het belangrijk dat de ruimte veilig is en tegelijk ook uitdaging biedt. We hebben de ruimte zo 

ingericht dat kinderen veel dingen zelf kunnen pakken. Het speelgoed ligt in lage bakken banken, kies-

kasten of is zichtbaar zodat ze erom kunnen vragen.  

De BSO 4 – 7 jaar maakt gebruik van een chill-ruimte in de groepsruimte waar afwisselend kussens 

liggen, make-up tafel is gesitueerd en de kinderen toegang hebben tot de knutselkasten.  

De BSO 7 – 13 jaar groepsruimte is eenvoudig en wat sober ingericht. Dit in verband met het feit dat het 

lokaal overdag door de plusklas van onderwijs wordt gebruikt welke weinig prikkels dienen binnen te 

krijgen. De gezellige sfeer wordt vooral verkregen door grote knutsel kasten die altijd open staan. Hierin 

kunnen de kinderen hun knutselactiviteiten etc. ophangen die zichtbaar zijn als de kast open is.  

Buiten 
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Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van de dag. De kinderen hebben frisse lucht en beweging hard 

nodig. We spelen buiten op het grote vernieuwd schoolplein.  

Kinderen van 4-7 jaar spelen onder toezicht buiten op het plein van onderwijs. Alle kinderen die de 8+ 

groep bezoeken hebben een zelfstandigheidscontract en mogen zonder direct toezicht buiten spelen. 

We spreken met hen af waar ze gaan spelen en wat ze gaan doen. We spelen binnen de grijze hekken. 

De 4-7 jarigen maken gebruik van de hoofdingang.  
De 7+ kinderen maken gebruik van de uitgang gelegen naast de 7+ BSO ruimte. 
Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze locatie. Dit geldt ook voor de buitenruimte. 

6. Veiligheid en gezondheid 

Veiligheid en gezondheid staan bij ons voorop. In ons beleid én werkinstructies veiligheid en gezondheid 

hebben we onder andere vastgelegd welke maatregelen onze pedagogisch medewerkers moeten 

nemen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen. Zo staat er precies in welke 

hygiënemaatregelen ze dagelijks moeten nemen en bijvoorbeeld welke voorzorgsmaatregelen gelden 

als ze een uitstapje willen maken met de kinderen. Daarnaast maken we gebruik van de quickscan om 

de risico’s per locatie in beeld te brengen en welke maatregelen wij hebben genomen om de risico’s zo 

klein mogelijk te maken.  

Locatie gebonden afspraken:  
• Kinderen kunnen spelen op het schoolplein van onderwijs. De kinderen hebben een 

zelfstandigheidscontract.  
• Toilet 4-7 jarigen bevindt zich in de hal, ruimte 0.48/0.49 
• Toilet 7+ bevindt zich in de hal, ruimte 0.55/0.32 
• Kinderen mogen gebruik maken van het podium onder begeleiding.  
• 7+: Er wordt altijd met gereedschap gewerkt tijdens atelier activiteiten onder toezicht van de 

pedagogisch medewerker.   
• 7+: We maken gebruik van de keuken die gesitueerd is in de gang. Hier kunnen kinderen handen 

wassen en maken we gebruik van het water bij activiteiten.  
   

7. Afwezigheid melden  
Komt het kind een dag niet of gaat u met vakantie, geef dit dan zo snel mogelijk door. Mogelijk kunnen 

we dan een andere ouder blij maken, omdat zijn/haar kind een extra dag kan komen.   

• Voor een kind op de buitenschoolse opvang op schooldagen kan dit tot 10.00 uur. 

• Voor een kind op de buitenschoolse opvang op vakantiedagen kan dit tot 9.00 uur. 
 
Wanneer je je kind tijdig afmeldt, ontvang je service uren. Deze service uren kan je inzetten om een 

extra dag(deel) af te nemen. 


