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BSO voor : 

• Kinderen van basisschool Reflector 

• kinderen vanaf 7 jaar t/m einde 
basisschool 

• kinderen van omliggende scholen 
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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 bij de BSO 7+  

 

De BSO 7+  maakt deel uit van kindcentrum De Komeet, maar is gevestigd in de ruimte van het nabij 

gelegen jongerecentrum LUX (op circa 500 mtr afstand) 

In jongere- en activiteitencentrum LUX hebben de kinderen van 7 jaar en ouder een eigen BSO 
groepsruimte. De kinderen maken deel uit van de basisgroepen Neptunus en Saturnus.  
In schoolweken zijn deze kinderen aanwezig op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.  
 
Dit pedagogisch werkplan is geschreven voor deze dependance van de Komeet. 
 
Hoofdlocatie               Dependance BSO 7+ 
Kindcentrum de Komeet                                                     BSO Neptunus/Saturnus 
Hemelboogh binnen 26              Activiteitencentrum  LUX 
1705 SM Heerhugowaard             Brandpunt 1,1705 SK Heerhugowaard 
Telefoon: 072-5728472                              Telefoon: 06 ???? 
 

2. Groepen en openingstijden  

De ruimte leent zich om max.33 kinderen op te vangen. De kinderen hebben formeel een eigen 

basisgroep t.w.; Neptunus of Saturnus.  Binnen de beschikbare ruimtes werken we met stamtafels per 

groep. De kinderen weten aan welke stamtafel zij na schooltijd even tot rust kunnen komen en wat 

kunnen eten en drinken. Een basisgroep biedt emotionele veiligheid. We houden goed in de gaten of 

kinderen zich prettig voelen aan de tafel waar zij zijn ingedeeld. Iedere stamtafel heeft een vaste 

pedagogisch medewerker (mentor).  

De BSO 7+ is geopend in schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.00 uur. 

Tijdens studiedagen (op maandag of dinsdag of donderdag) is de BSO geopend van 8.30-18.00 uur. 

Tijdens vakantiedagen is de BSO geopend van 7.30-18.00 uur. 

De Komeet biedt ook Voorschoolse opvang aan. De kinderen worden binnen locatie de Komeet 

opgevangen in schoolweken vanaf 7.00 uur en worden door de medewerkers naar school gebracht. De 

VSO biedt ook ontbijt aan voor kinderen die tussen 7.00 uur en 7.45 uur worden gebracht. Van kinderen 

die na 7.45 uur gebracht worden verwachten wij dat ze thuis ontbeten hebben. 

 

3. Samenvoegen van groepen 

Op de woensdag- en vrijdagmiddag (in school-en vakantie weken) worden alle kinderen van de BSO op 
de Komeet opgevangen en is de LUX ruimte gesloten. Tijdens vakantie- en studiedagen maakt de groep 
gebruik van de LUX ruimte op dinsdag en donderdag.  

Uiteraard zorgen we ervoor dat i.g.v samenvoegen van groepen, voor uw kind zoveel mogelijk een 
vertrouwde pedagogisch medewerker aanwezig is.   
 

Als de groepen samenvoegen* op de Komeet hanteren wij op de BSO een opendeuren moment, 
wat inhoud dat kinderen van de verschillende basisgroepen de mogelijkheid krijgen om op een andere 
groep te spelen met andere kinderen.  
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4. Pedagogisch medewerkers  

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

groep werken.  

Stagiaires die een erkende opleiding volgen voor de kinderopvang kunnen bij ons een leerplek krijgen. 

Stagiaires zijn boventallig op de groep aanwezig.  

Elk kind krijgt een mentor aangewezen. De mentor is voor het kind zijn/haar ouder(s) het eerste 

aanspreekpunt. In het ouderportaal staat welke pmers er gekoppeld zijn aan welk kind. Ouder(s) worden 

hierover op de hoogte gesteld tijdens het kennismakingsgesprek. 

We hanteren de beroepskracht-kind-leidster-ratio zoals deze wettelijk is vastgelegd                                     

(te vinden op www.1ratio.nl) Vastgelegd is dat er maximaal 0,5 uur van de beroepskracht-kind-leidster-

ratio mag worden afgeweken tijdens schoolweken en maximaal 3 uur per dag tijdens schoolvakanties. 

Bij BSO Neptunus/Saturnus wijken we op de volgende tijdstippen van de beroepskracht-kind-leidster-

ratio: 

Tijdens hele dag opvang *(studiedagen en vakanties):  
Tussen 7.30 en 8.00 uur  / tussen 13.00 en 15.00 uur / tussen 17.30 en 18.00 uur 
 *geldend voor locatie: Lux 
 *in schoolweken wijken we niet af.  
 
 

5. Ruimtes  

 

  

 
De BSO ruimte wordt na BSO tijd gebruikt als onderkomen van het jongere centrum LUX. Over de 
inrichting is nagedacht en is passend voor de leeftijd van onze BSO kinderen. Zo is er en heerlijke zithoek 
met banken, waar kinderen bij elkaar kunnen zitten. In de zithoek staat een TV- en spellenkast, met 
daarin ook een play-station*. Midden in de ruimte is de open keuken. Kinderen mogen daar onder 
begeleiding van de pedagogisch medewerker mee helpen bijvoorbeeld met afwassen etc. De keuken 
leent zich prima om kookactiviteiten te organiseren, waar de kinderen leren koken.  
Een biljart- en een tafeltennis tafel vullen de ruimte goed aan. Kinderen kunnen daar leren met elkaar 
een activiteit te ondernemen. Behalve deze hoeken zijn er natuurlijk ook voldoende mogelijkheden om 
je terug te trekken met een boekje of tijdschrift in de zitzakenhoek, lekker aan de grote tafel creatief 
bezig te zijn, en om aan de bar lekker bij te kletsen met je BSO genootjes. 

http://www.1ratio.nl/
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We maken gebruik ook van hal en een daar aansluitend lokaal. We hebben de mogelijkheid om daar een 

opklaptafel neer te zetten als de groepsgrootte hier om vraagt. De hal verbinden wij met de 

groepsruimte door de klapdeuren open te zetten. In de hal leggen wij ook een aantal kleden neer, zodat 

daar ongestoord gespeeld kan worden met bijv: lega, playmobiel of Kapla. Dit materiaal wordt aan het 

einde van de dag weer opgeborgen in de kast. 

*kinderen mogen 20 minuten met de playstation en gaan dan rouleren. Overige kinderen kiezen een andere activiteit. Er wordt gestimuleerd om 

niet bij de play-station te blijven hangen als “publiek” 

Buitenspelen  
Kinderen mogen vanaf  7  jaar zelfstandig buiten spelen. Ouders ondertekenen daar een 
toestemmingsformulier voor. Onze ervaring is echter wel dat het belangrijk is dat er een pedagogisch 
medewerker in de buurt is en dat er met het kind goede afspraken gemaakt worden; bijv. dat er alleen 
buiten wordt gespeeld bij de teletubbieberg, op het schoolplein of op het grasveld naast- en achter de 
school, hoe laat de kinderen weer binnen moeten komen. Indien er niet aan de afspraken gehouden 
wordt, kan de consequentie zijn dat een kind een aantal keer niet alleen buiten mag spelen.  
Dit wordt ook met de ouders besproken. Als er conflicten ontstaan met groepsgenoten of kinderen van 
buitenaf vinden kinderen het vaak nog lastig dit zelf op te lossen. Indien de gehele groep er voor kiest 
om buiten te spelen, blijven er geen kinderen achter in het lokaal.  
 
Tijdens de BSO middag zal er altijd een pedagogisch medewerker buiten lopen op het schoolplein, om te 

kijken of alles goed gaat en of er nog hulp geboden moet worden bij het oplossen van eventueel 

ontstane conflicten (er spelen ook kinderen die niet op de BSO horen). De pedagogisch medewerkers 

stimuleren de kinderen van de BSO om hen aan te spreken als er zich een situatie voordoet, waar het 

kind even niet zelf uit komt. Uiteraard gaan de kinderen zonder buitenspeelcontract ook naar buiten, 

altijd met toezicht van een pedagogisch medewerker. 

Ruimtes buiten de locatie  
Tijdens de vakantieweken worden er ook uitstapjes georganiseerd. Ouders worden hierover 
geïnformeerd. 
  

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.  

o.a resultaten vanuit de Quickscan en onderling gemaakte afspraken: 

• De kinderen lopen in principe niet langs het water, ze lopen langs het gebouw en nemen de eerste deur van de 
Mediaan om naar de ruimte te kunnen komen. Er is een vaste looproute in het gebouw vanwege de Corona. De 
kinderen kunnen de ruimte verlaten via de nooduitgang en komen zo aan de zijkant van de Mediaan naar buiten, 
hierdoor hoeven ze niet zelf met een zelfstandigheidscontract langs het water te lopen. 

• De ruimte wordt na gebruik opgeruimd en netjes achterlaten. Er mogen geen losse spullen blijven liggen.  Er komt 

staat een afsluitbare kast bij het invalide- toilet, hierin worden bijvoorbeeld de kindgegevens en de ipad in 

opgeborgen. 
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• Kinderen komen alleen op vraag van en/of  onder toezicht van de pedagogisch medewerker in de keuken. 

• Op de deuren zijn fingersafes gemonteerd. 

• Per keer mogen 2 kinderen spelen met het dartboard. Het dartboard hangt in een hoek van de ruimte, zodat het er 

geen risico is, dat kinderen geraakt worden door een pijltje. 

• In de toiletruimte hebben de kinderen 2 toiletten tot hun beschikking. De overige toiletten worden niet gebruikt. De 

pedagogisch medewerker zorgen ervoor dat kinderen op de hoogte zijn van welk toilet zij gebruik mogen maken. 

• De ruimte heeft een eigen ingangen uitgang. De kinderen komen (samen met de pedagogisch medewerkers) via die 

kant de ruimte binnen. 

 

*uit: werkinstrucitie Veiligheid en Gezondheid (Kwaliteitshandboek). Indien ouders dit wensen is het volledige document op te vragen 

 

 


