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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 Kiem 

BSO de Kiem in Egmond aan den Hoef is te vinden in de aula van KC de Kiem. Hier is plaats voor 

maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Wij zijn gevestigd op een groene locatie 

naast een park vlakbij de duinen en het strand. We beschikken over een eigen binnenruimte waar de 

kinderen vrij kunnen spelen. Buiten spelen kan op het schoolplein waar een speelhuis, zandbak en 

tafeltennistafel is.  

Samen met school vormen we Kindcentrum de Kiem en bouwen we aan een Kindcentrum voor kinderen 

van 0 tot 13 jaar, waarin opvang en onderwijs op elkaar afgestemd wordt zodat alle kinderen een goede 

start hebben op de basisschool.  

Kindcentrum de Kiem 
Prinses Marijkelaan 1 
1934 EA Egmond aan den Hoef 
t: 072-5061694 
info@sintjozefschool.nl 
 

2. Groepen en openingstijden  

Kinderen hebben 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. 

• 1 BSO-groep voor max 22 kinderen van 4-12 jaar. Deze is 40 weken geopend van 14.00-18.00 uur in 

de vakanties van 8.30-18.00 uur. 

• 1 VSO-groep voor kinderen van 4-12 jaar. Deze is geopend van 7.00-8.30 uur.  

• 1 KDV groep voor de leeftijd van 0-4 jaar. Deze is 52 weken open van ma t/m vrijdag van 7.00-18.00 

uur. 

• 1 VE peutergroep voor de leeftijd van 2-4 jaar. Deze is 40 weken per jaar geopend van 8.30-12.30. 

Onze locatie is open op maandag tot en met vrijdag, van 7.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van 

officiële feestdagen 

3. Samenvoegen van groepen 

In de schoolvakantie, tijdens voorschoolse opvang, op studiedagen, bij ziekte van een pedagogisch 

medewerker, wanneer er flexibele kinderen of bij een structureel lagere bezetting kan het voorkomen 

dat kinderen van de BSO worden opgevangen in de groepsruimte van het kinderdagverblijf. Het 

maximale aantal kinderen op deze groep kan verschillen door de gevarieerde leeftijden. Daarom 

raadplegen wij voor deze groep te allen tijde de beroepskracht- kindratio.  

We kiezen ervoor om gebruik te maken van een gecombineerde groep op sommige momenten omdat 

dit meerwaarde heeft voor de kinderen. De kinderen samenvoegen heeft meerwaarde voor de kinderen 

op het sociale vlak, zo leren ze van elkaar en kunnen de BSO kinderen samen met de KDV kinderen 

andere activiteiten ondernemen. Zo kan het BSO kind het KDV kind helpen, iets wat de BSO kinderen 

vaak heel leuk vinden, en wordt het KDV kind op een andere wijze uitgedaagd. Daarbij houden we 

uiteraard de behoeftes van de individuele kinderen scherp in de gaten. De mogelijkheid is er dat de BSO 

kinderen binnen gehoorafstand in hun eigen groep kunnen spelen, mocht het BSO kind juist die 

behoefte hebben. 

mailto:info@sintjozefschool.nl
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Ook passen we het speelgoed en de activiteiten hierop aan en nemen deze zo nodig mee uit andere 

ruimte. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid van 0-13 jaar, de medewerkers zullen breder 

moeten kijken en creatief zijn om voor alle kinderen een passend aanbod te vinden. Het werken in een 

gecombineerde groep zal in het werkoverleg met de medewerkers besproken worden.  

Op woensdag voegen we samen met de BSO van locatie De Kerkuil uit Limmen. De kinderen van BSO De 

Kerkuil komen dan samen met de pedagogisch medewerker naar Kindcentrum De Kiem en worden aan 

het einde van de middag weer teruggebracht naar hun eigen locatie. Deze samenvoeging heeft als reden 

dat er op beide BSO’s weinig kinderen zijn en het aanbod op deze manier aantrekkelijker is voor de 

kinderen. Zodra er bij de BSO van De Kerkuil 6 of meer kinderen op woensdag zijn, wordt er niet meer 

samengevoegd met onze locatie. 

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 bij de toegangsdeur. 
 
We hanteren de beroepskracht-kind-ratio zoals deze wettelijk is vastgelegd (te vinden op 
www.1ratio.nl). Op de buitenschoolse opvang mogen er voor en na schooltijd en op vrije middagen 
maximaal een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Bij de BSO is dat 
tussen 17.30 en 18.00 uur.   
 
Naast dit half uur per dag is op vrije dagen en in de vakantie dezelfde drie-uursregeling van toepassing 
als in de dagopvang. Op voorwaarde dat minimaal 10 uur aaneengesloten opvang geboden wordt. Bij de 
BSO wijken we tijdens vrije dagen en in de vakanties op de volgende tijdstippen van de beroepskracht-
kind-ratio af:  
• Tussen 8.00-8.30 uur  
• Tussen 12.30 – 13.30 uur  
• Tussen 17.00 en 18.00 uur  
 
Op de overige tijden wordt in ieder geval niet daarvan afgeweken en wordt voldaan aan de 
beroepskracht-kindratio. 
 

5. Ruimtes  

De BSO beschikt over de aula van het kindcentrum dat grenst aan het schoolplein. In deze ruimte 

kunnen maximaal 15 kinderen aanwezig zijn. Indien er meer dan 15 kinderen aanwezig zijn, maken we 

gebruik van de POV ruimte. 

Kinderen maken gebruik van het schoolplein. Op het schoolplein zijn een aantal speeltoestellen te 

vinden. Tevens mogen 7+ kinderen, waar het opgenomen is hun zelfstandigheidscontract, ook buiten 

het schoolplein spelen.  Er worden duidelijke afspraken gemaakt binnen welke grens zij mogen spelen.  

De pedagogisch medewerker houdt toezicht op het buiten spelen, door regelmatig een rondje te lopen. 
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Gymzaal van de school 

Er wordt ook gebruik gemaakt van de gymzaal van de school, bv als er behoefte is aan meer 

bewegingsruimte als het buiten regent of het past in het thema. 

Hier bieden we activiteiten aan die een aanspraak doen op allerlei ontwikkeling gebieden zoals hun 

motorische ontwikkeling (springen, dansen, rennen, met ballen gooien, etc.).  

Hun sociale ontwikkeling: omgaan met regels en rekening houden met elkaar, bv wachten op je beurt, 

achter aansluiten, elkaar helpen. De taal- en reken ontwikkeling stimuleren we door dat kinderen fysiek 

ervaren wat begrippen in houden als ver weg- dichtbij, hoog- laag, onder- boven, voor in de rij- achter in 

de rij, vangen- gooien, etc.  

Zeker als er niet naar buiten gegaan kan worden vinden wij het belangrijk om de kinderen de 

mogelijkheid te bieden in de speelhal hun energie kwijt te raken in anders spel dan op de groep mogelijk 

is. 

Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze locatie. Dit geldt ook voor de buitenruimte. 

 

Dagprogramma BSO de Kiem 

13:55 uur De kleuters worden door de pedagogisch medewerker uit de klas opgehaald 

14:00 uur De school gaat uit. De kinderen vanaf groep 3 komen zelfstandig naar de BSO. 

14:30 uur Gezamenlijk eet/drinkmoment. De PM-er spreekt de dag door en bespreekt met alle 

kinderen waar en waarmee zij willen spelen.  

15:00 uur Er worden activiteiten aangeboden. Kinderen mogen hieraan meedoen, maar het hoeft 

niet. Het wordt wel gestimuleerd.  

16:30 uur Eet- en drinkmoment.  

17:00 uur Vanaf 17.00 uur worden kinderen opgehaald.  

17:30 uur Speelgoed ruimen we met elkaar op . 

18:00 uur De BSO sluit. 

 

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.  
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Afspraken op BSO de Kiem i.v.m. de veiligheid zijn: 

• Bij buitenspelen is het grote hek dicht. 

• Kinderen mogen met toestemming van ouders alleen naar huis lopen. 

• Kinderen mogen met toestemming van ouders bij vriend(innet)jes spelen. 

• Kinderen die in de kleuterklas zitten worden uit de klas opgehaald door de pm-er. 

• Kinderen vanaf groep 3 mogen zelf naar de bso lopen. 

• Voor kinderen onder de 7 jaar die zelfstandig op het schoolplein mogen spelen, is met pionnen 
aangegeven tot waar ze mogen spelen. Dit zodat de pm-er altijd toezicht kan houden op de 
kinderen.  

• In de aula staat een printer, die gebruikt wordt door medewerkers van het kindcentrum. De aula 
wordt voldoende geventileerd, leerkrachten lopen soms de aula in om gebruik te maken van de 
printer. Dit is besproken met de medewerkers en de kinderen.  

 
 

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 het kinderdagverblijf kan dit tot uiterlijk 9.00 uur 

• 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. 

• Voor een kind op de voorschoolse opvang kan dit tot 7.00 uur. 
 

Wanneer een kind tijdig wordt afmeld, worden service-uren bijgehouden die ouders op een ander 

moment kunnen inzetten.  

 


