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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 buitenschoolse opvang De Bonte Mol 

 

Buitenschoolse opvang De Bonte Mol maakt onderdeel uit van Kindcentrum De Bonte Mol, ’t Zuidje 10, 

1636 XC Schermerhorn. Rondom het gebouw zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen. Ouders wordt 

aangeraden zoveel mogelijk lopend of met de fiets hun kind(eren) te brengen en halen. 

Het kindcentrum is centraal gelegen in het dorp en bestaat naast de bso groep uit 4 groepen onderwijs 

en een peutergroep De Molletjes. Rondom het gebouw is een natuurlijke speelplaats. Er zijn 

verschillende toegangsdeuren, zo heeft de bso een eigen deur/hal naar het schoolplein. Alle lokalen 

grenzen aan de gezamenlijke aula. De buitenschoolse opvang deelt het lokaal met peutergroep de 

Molletjes. 

Schermerhorn is een kleine hechte gemeenschap waarin iedereen elkaar kent. Dit zie je terug in het 

kindcentrum. 

Op de Molletjes wordt gebruik gemaakt van het VE programma Peuterplein, dit sluit goed aan bij de 

gebruikte leermethodes van de basisschool. 

 

2. Groepen en openingstijden  

Kinderen hebben een eigen stamgroep 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 vakantie is geregeld. 

Op de Bonte Mol hebben we twee groepen: 

 
BSO groep De Bonte Mol voor kinderen van 4-13 jaar bestaat uit maximaal 20 kinderen. Ouders kunnen 
kiezen uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang 

Maandag vso 7.00-8.30 uur  bso 14.00 – 18.30 uur  

Dinsdag  vso 7.00-8.30 uur  bso 14.00 – 18.30 uur 

Woensdag gesloten 
Donderdag vso    bso 14.00 – 18.30 uur 
Vrijdag  gesloten     

Vakantieopvang wordt aangeboden op locatie de Bonte Mol bij 5 of meer kinderen. Bij minder dan 5 
kinderen vindt de vakantieopvang plaats op Kindcentrum De Groene Linde in Heerhugowaard. 
Dagelijks geopend van 7.00-18.00 uur, met uitzondering van officiële feestdagen. 

Peutergroep De Molletjes  voor kinderen van 2-4 jaar bestaat uit maximaal 8 kinderen maandag, dinsdag  
woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 of 14.00 uur 

De groep is 40 weken per jaar geopend gedurende de schoolweken. 
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3. Samenvoegen van groepen 

 

In vakanties maakt een kleine groep kinderen gebruik van vakantieopvang. Bij 5 of meer kinderen vindt 

de opvang plaats op de bonte Mol. Echter dit gebeurt zelden. Tijdens vakanties wordt de Bso van de 

Bonte Mol samengevoegd met Bso de Papagaaien en Bso De Klipper op de locatie De Groene Linde, 

Lindenlaan 2 c in Heerhugowaard. De pedagogisch medewerkers van de Bonte Mol zijn gedurende de 

vakantie werkzaam op de Groene Linde zodat er toch zoveel mogelijk een vertrouwd gezicht is voor de 

kinderen. 

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 en een rooster bij de toegangsdeur. 

Per dag mag er maximaal 3 uur van de beroepskracht-kind-ratio worden afgeweken. Bij het bso van de 
Groene Linde wijken we in vakanties en op studiedagen op de volgende tijdstippen van de 
beroepskracht-kind-ratio af:  
• Tussen 8.30 en 9.00 uur  
• Tussen 13.00 en 15.00 uur  
• Tussen 17.00 en 17.30 uur  
Op de overige tijden wordt in ieder geval niet daarvan afgeweken en wordt voldaan aan de 
beroepskracht-kind ratio. 
Tijdens schoolweken hanteren we de 3 uursregeling niet.   
 

5. Ruimtes  

De groepsruimte heeft verschillende speelhoeken en de inrichting wordt steeds aangepast aan het 
thema. Er worden regelmatig materialen toegevoegd of weggehaald in de verschillende hoeken. 
Hiermee wordt nieuw spel en de fantasie van kinderen geprikkeld. De bso heeft naast deze 
groepsruimte nog een eigen groepsruimte om even rustig te zitten, te knutselen of een spelletje te doen 
Kinderen mogen zelfstandig de groepsruimte verlaten om naar het toilet te gaan als de deur openstaat.  
Als er gebruik gemaakt wordt van de aula, de keuken of de gymzaal is dit altijd onder begeleiding van de 

pedagogisch medewerkster.  

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

hard nodig. Het biedt weer andere mogelijkheden dan binnen: je kunt er rennen, in de zandbak spelen, 

fietsen en schreeuwen. De wind in je haar voelen of hoe je blijft staan met harde wind, de verandering 

van de seizoenen en het omgaan met de natuur zoals beestjes, gras en struiken. Op Kindcentrum de 

Bonte Mol is een natuurlijk aangelegde buitenspeelruimte. Er zijn duidelijke afspraken over waar de 

kinderen wel en niet op mogen spelen.  

Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze locatie. Dit geldt ook voor de buitenruimte. 
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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. 
 
Op de groep kan een vissenkom staan met goudvissen. Deze wordt wekelijks schoongemaakt door de 

pedagogisch medewerkers. 

Het hoge klimtoestel wordt gebruikt voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Kinderen mogen op het podium in de hal spelen, mits ze zich houden aan de afspraken. 
 

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 peuteropvang 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. 

 


