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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 Benedictus 

 

BSO Benedictus bevindt zich in Kindcentrum Benedictusschool. In dit kindcentrum bevindt zich opvang 

en onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar in de vorm van peuteropvang, basisonderwijs en 

naschoolse opvang. 

Opgroeien doe je niet alleen. Op de Kindcentrum Benedictusschool werken wij dan ook samen aan een 

goed en veilig pedagogisch klimaat.  Wij - dat zijn de pedagogisch medewerkers, stagiaires, leerkrachten, 

de kinderen én de ouders. Tegelijkertijd hebben we ook oog voor de individuele talenten en behoeften 

van elk kind. We willen elk kind de ruimte bieden om zich optimaal te ontplooien. Dat kan alleen in een 

open en positieve sfeer, waarbij respect voor elkaar en zorg voor de kinderen voorop staat. Waarbij je 

mag zijn wie je bent. 

De BSO is gelegen in een mooi modern pand in Heiloo, midden in een rustige woonwijk. Er is een ruim 

speelplein, dat zeer geschikt is voor sport- en spelactiviteiten. Rondom het kindcentrum is veel ruimte 

voor (gratis) parkeren. 

Benedictusschool 

J.P. Hasebroekweg 21 

1851 CK Heiloo 

T. 072-5331857 

 

2. Groepen en openingstijden  

Kinderen hebben een eigen stam/basisgroep waar ze zoveel mogelijk dezelfde kinderen zien. Een 

stamgroep 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. 

BSO Benedictus is open op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 tot 18.30.  

Op BSO Benedictus worden maximaal 56 kinderen opgevangen, in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De 

kinderen worden in groepen ingedeeld. Tijdens het eten zitten de kinderen in die groepen aan tafel. Er 

zijn 4 basisgroepen van 11 kinderen, Daarnaast is er één 7+ groep van maximaal 12 kinderen van 7 jaar 

en ouder. De basisgroepkaarten liggen eerst op tafel en hangen na het eten op het informatiebord, 

zodat ouders deze kunnen zien. 

Naast de hoofdruimte maken we ook gebruik van het kleuterlokaal en het klaslokaal naast de keuken. 

Dan eten 20 kinderen in het kleuterlokaal en er eten 20 kinderen in de PSZ/BSO ruimte en 10 kinderen in 

het atelier. Daarna vindt er opendeurenbeleid tussen de ruimtes plaats en wordt het klaslokaal naast de 

keuken voor spelletjes gebruikt. . In de gymzaal worden diverse sport- en bewegingsactiviteiten 

aangeboden, zoals bijvoorbeeld yoga of discodansen.   

Kinderen met flexibele opvang worden aan een basisgroep toegevoegd met inachtneming van het BKR. 



   
 

Pedagogisch werkplan BSO Benedictus  Pagina 4 van 6 

 

Tijdens vakanties en op woensdag worden de kinderen van BSO KC Benedictus en BSO KC Willibrord 

opgevangen op BSO KC Radboud.  

Onze locatie is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 7.30 tot 18.30 uur, met 

uitzondering van officiële feestdagen 

3. Samenvoegen van groepen 

Op alle dagen zijn er aparte basisgroepen, gezien de opvangdagen per kind verschillen.  Voor uw kind is 

er wel altijd een voor hem of haar vertrouwde, vaste pedagogisch medewerker op de groep. Soms 

gebeurt het dat er wegens omstandigheden minder kinderen zijn dan normaal. Wij maken dan een 

nieuwe basisgroep en brengen kinderen hiervan op de hoogte.   

In vakantieperiodes worden de kinderen van de BSO Benedictus opgevangen op BSO KC Radboud. 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. 

Op studiedagen zijn wij de hele dag open, wat betekent dat de 3 uursregeling van toepassing is; we 

mogen op zo’n dag maximaal 3 uur afwijken van het aantal kinderen per pedagogisch medewerker. Op 

BSO Benedictus passen wij de 3 uursregeling als volgt toe: 

Tussen 7.30 en 8.30 

Tussen 13.00 en 14.00 

Tussen 17.30 en 18.30 

5. Ruimtes  

Binnen 
De BSO is gehuisvest in een eigen ruimte binnen het kindcentrum. De multifunctionele ruimte, het 
kleuterlokaal en de gymzaal worden overdag intensief door school gebruikt. Goede gebruiks-afspraken 
zijn dan ook van belang. Voor het eten gebruikt de BSO de kleuterklas, daarna gebruikt de BSO het 
spelletjes lokaal (de multifunctionele ruimte naast de keuken). 
 
De volgende ruimten worden gebruikt voor de BSO (zie bijlage plattegrond) 
0.28  groepsruimte     62.10 m2 
0.26a  ruimte BSO (atelier)    16.03 m2 
0.13  kleuterlokaal tot 15.30   66.76 m2 
0.34/0.39  mulitifunctionele ruimte vanaf 15.30 22.95 m2/38.26 m2 
0.17  speellokaal    84.55 m2 
 
Buiten 
Kinderen maken gebruik van het schoolplein. Rondom het gebouw ligt het schoolplein met diverse 

speeltoestellen en een zandbak. In de schuur bevinden zich allerlei zandbakmaterialen en fietsjes en 

steppen. Daarnaast is er een grote bak met allerlei buiten speel- en sport materiaal. De pedagogisch 

medewerker houdt toezicht op het buitenspelen, door regelmatig een rondje te lopen. 
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 Kinderen van 4 tot 12 jaar worden steeds zelfstandiger. Wij geven ze de vrijheid die ze nodig hebben 

en aankunnen. Dat geldt ook voor het gebruik van de binnen- en buitenruimte. Wij begeleiden en 

bewaken dit proces voor ieder kind individueel en voor de groep als geheel. Dat houdt in dat de 

kinderen na de eetmomenten op een andere groep mogen spelen. Zij vragen dit eerst aan de 

pedagogisch medewerker en bij aankomst op de andere groep meldt het kind zich bij de 

pedagogisch medewerker van die groep. De pedagogisch medewerkers van de eigen groep lopen bij 

toerbeurt een rondje om te zien waar de kinderen mee bezig zijn. 

 

 Kinderen met een zelfstandigheidscontract (op papier en met aantekening in ouderapp) mogen 

zonder toezicht buiten spelen. Dit heeft als doel dat zij oefenen met verantwoordelijkheid, 

oplossend vermogen en zelfstandigheid. 

 

 Op de BSO is een oven aanwezig en er worden ook regelmatig bakactiviteiten ondernomen. Ded 

over bevindt zich op volwassen hoogte in het kantoor en wordt bediend door de pedagogisch 

medewerker. 

 

Speellokaal 

Er wordt dagelijks gebruik gemaakt van het speellokaal, bv als er behoefte is aan meer bewegingsruimte 

als het buiten regent of het past in het thema (of om de dag af te sluiten, zie haalmoment). 

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

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

De 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. 

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 specifieke risico’s: 
 

 Weglopen: Het hek is ten allen tijden gesloten en voorzien van een kindveilige sluiting. Er is een 
bord geplaatst om ouders te herinneren aan het sluiten van het hek. 
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 Verstikking in klein speelgoed: Controleer op de aanwezigheid van materiaal kleiner dan 3 cm. 
Berg dit goed op in een afgesloten kast en speel mee bij gebruik. 

 Verbranding: de oven wordt uitsluitend bedoend door de pm-er 

 Val van trapje vide: met één kind tegelijk het trapje gebruiken 
 
 

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 je je kind tijdig afmeldt, wordt automatisch een tegoed bijgehouden. Dit tegoed kan je indien 

de locatie plek en personeel beschikbaar heeft inzetten om een extra dag(deel) af te nemen, binnen een 

termijn van 4 weken. Let op, dit is een service en het is mogelijk dat het tegoed vervalt zonder een 

ouder de mogelijkheid gehad heeft het in te zetten. 

 


