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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 Willibrord 

BSO Willibrord is gevestigd in het gebouw van kindcentrum het Bos, bij de Willibrordschool in Heiloo. 

Het gebouw is volledig gerenoveerd en voldoet daarmee aan een prettige, veilige omgeving voor de 

kinderen. De BSO werkt nauw samen met het onderwijs, de collega’s vormen samen één team. Opvang 

en onderwijs onder één dak, met ieder hun eigen expertise.  

Voor onze kinderen vinden we het belangrijk dat ze zich prettig en veilig voelen. De BSO moet een plek 

zijn waar ze zich vanuit plezier kunnen en mogen ontwikkelen.  

Binnen 
De BSO bevindt zich in een centrale ruimte van basisschool St. Willibrord en is ingericht met een 

poppenhoek, atelier, een leeshoek, speelmaterialen, een bank en voldoende tafels en krukken om 

activiteiten aan te doen.  

In de aula, binnen gehoorafstand van de centrale ruimte, kunnen de kinderen van 7 jaar en ouder 

spelen. Deze ruimte is ingericht passend bij hun wensen.  

Daarnaast kunnen we gebruik maken de van speelzaal van de Willibrordschool waar bij slecht weer 

diverse spel- en bewegingsactiviteiten worden aangeboden. De kinderen van de BSO maken geen 

gebruik van het materiaal in de speelzaal. Wanneer er materiaal uitstaat, is de speelzaal niet 

beschikbaar.  

Bij speciale activiteiten kan in overleg incidenteel gebruik worden gemaakt van andere ruimtes in de 

school.  

 

Buiten 
Kinderen maken gebruik van het schoolplein. Er is een plein voor de jongsten en een plein voor de 

oudsten. Op de schoolpleinen staan diverse klim- en speeltoestellen, schommels en er is een zandbak 

afgedekt met net. De pedagogisch medewerker houdt toezicht op het buitenspelen, door tussen de 

kinderen aanwezig te zijn. De oudste kinderen van de BSO mogen zelf naar het andere plein, mits ouders 

hier akkoord voor hebben gegeven. 

De speelpleinen zijn afgeschermd door een hek. Op het plein van de jongsten zijn de hekken volledig af 

te sluiten.  

Naast de school is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. 

 

U kunt onze locatie als volgt bereiken: 

BSO Willibrord 

Boekenstein 47 

1852WS Heiloo 

06-26368736 

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. Elk kind 

krijgt een mentor aangewezen. Deze is eerste aanspreekpunt voor de ouders én voor de kinderen. In het 

ouderportaal staat welke mentoren zijn gekoppeld aan de kinderen. Ouders en kinderen worden hiervan 

op de hoogte gesteld tijdens het kennismakingsgesprek en kunnen dit terug vinden in het ouderportaal.  
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BSO Willibrord is op maandag t/m vrijdag open. Er mogen maximaal 22 kinderen worden opgevangen, in 
de leeftijd van 4 tot 13 jaar.  
De kinderen worden in één basisgroep opgevangen. Wanneer er meer dan 16 kinderen aanwezig zijn, 
maken we gebruik van de twee verschillende ruimtes.  
De eet- en drinkmomenten zijn gezamenlijk in een van de ruimtes. Daarna splitsen de kinderen zich op 
over de twee verschillende BSO ruimtes. 
 
Een flexibele opvangplek is gegarandeerd, mits deze uiterlijk twee weken van tevoren is aangevraagd. 

Als deze termijn korter is doen we ons best, maar bestaat de mogelijkheid dat de het maximaal aantal 

kinderen per m2 bereikt is en de vestiging dus vol is.  

• Als het nodig is, ook als dat op het laatste moment is, proberen we altijd een extra pedagogisch 
medewerker te regelen.  

• Wij keuren een flexibele opvangdag af wanneer deze korter dan twee weken voor de aanvraag dag 

is ingediend, wanneer de dag ten koste gaat van de kwaliteit en stabiliteit in de groep of wanneer 

het aantal kinderen per m2 wordt overschreden en de groep dus vol is.  

Onze locatie is open op maandag tot en met vrijdag, van 14.30-18.30 uur, met uitzondering van officiële 

feestdagen. Op woensdag is de locatie geopend vanaf 12.00 uur. Op maandag en dinsdag is de 

voorschoolse opvang geopend van 7.30-8.30, op donderdag vanaf 7.00 uur. Als er op andere dagen ook 

behoefte is aan VSO, zal onze locatie ook op andere dagen openen.  

3. Samenvoegen van groepen 

In vakantieperiodes worden de kinderen van Kindcentrum BSO Willibrord voornamelijk opgevangen 
op de eigen locatie.   
Hierop is een uitzondering;   

• Op de dagen dat de groep klein is, minder dan 10 kinderen, kunnen we samenvoegen 
met BSO KC Radboud, BSO Benedictus of Kindcentrum Paulus. We zorgen we ervoor dat er 
een vertrouwde pedagogisch medewerker aanwezig is.   
• Per vakantie maken we de balans op op welke locatie deze opvang zal plaatsvinden. We 
laten dit tijdig aan kinderen en ouders weten middels een bericht in het ouderportaal.   
• De contracten van de kinderen die op verschillende plaatsen worden opgevangen 
voldoen aan de wetgeving.   

Meerdere kinderen hebben voor de VSO en vakanties een contract bij BSO Boekenstein van Forte 

kinderopvang.  

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 foto’s op de deur of het prikbord. 

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 Willibrord 

is dat tussen 18.00 en 18.30 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 
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Willibrord kunnen we tijdens vrije dagen op de volgende tijdstippen van de beroepskracht-kind-ratio 
afwijken: 

• Tussen 8.30 en 9.00 uur 

• Tussen 13.00 en 15.00 uur 

• Tussen 18.00 en 18.30 uur 
Op andere tijdstippen wijken we niet van deze tijden af 

Onze pedagogisch medewerkers kunnen gecoacht worden door de pedagogisch coach die binnen onze 

organisatie aanwezig is. Zij heeft jaarlijks contact met de medewerkers en de leidinggevende en kan op 

vraag gericht komen. 

Er werken regelmatig stagiaires bij ons die een erkende opleiding voor de kinderopvang volgen en die 

begeleiding vanuit de opleiding krijgen. De stagiaires zijn boventallig aanwezig op de groep. 

5. Ruimtes  

De kinderen maken gebruik van de BSO ruimtes, te weten de centrale ruimte en de 7 plus ruimte. Als 

ouders toestemming hebben gegeven, mogen de oudsten zelfstandig naar de 7 plus ruimte. 

Tijdens het buitenspelen, spelen de jongste kinderen op het onderbouwplein. Wanneer dit mogelijk is 

gaat een van de PM-ers met de 7 plus kinderen naar het bovenbouwplein. Als ouders toestemming 

hebben gegeven, mogen de 7 plus kinderen zelfstandig naar het bovenbouwplein, als zij dat willen.  

Bij het naar buiten gaan, wachten de kinderen bij de deur tot iedereen er is. De groep gaat dan 

gezamenlijk naar buiten. De 7 plus kinderen mogen zelfstandig naar buiten mits ouders daar 

toestemming voor hebben gegeven.  

Op het onderbouwplein spelen de jongsten aan de kant van de zandbak, tot aan de 

schuur/fietsenstalling. Ook mogen zij voetballen bij het doeltje. De oudsten mogen op het gehele 

onderbouwplein spelen. Op die manier houdt de pedagogisch medewerker overzicht over de kinderen.  

De kinderen mogen materialen uit de speelschuur gebruiken. Zij vragen dit eerst aan de pedagogisch 

medewerker en pakken dan het materiaal waar zij mee willen spelen.  

Wanneer de speelzaal leeg is, mag deze, onder begeleiding van de pedagogisch medewerker, ook 

gebruikt worden. De kinderen gaan dan, samen met de pedagogisch medewerker, naar de speelzaal toe.  

Bij de opvang worden kinderen tijdens activiteiten bij de BSO gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling: 

omgaan met regels en rekening houden met elkaar, 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 etc. 

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 wordt gebruik gemaakt van vaste regels. Deze worden regelmatig met kinderen besproken. 

De regels die we belangrijk vinden zijn: 

• We luisteren naar elkaar 

• We doen aardig tegen elkaar 

• We lopen rustig  

• We gebruiken meubilair en materiaal op de manier zoals het bedoeld is. (Dus we zitten op stoelen 

en banken, we gebruiken springtouwen om te springen) 

• We praten met onze rustige stem 

• Voor het eten gaan we plassen en handen wassen 

• We wachten met eten tot iedereen heeft 

• We gaan samen naar binnen en naar buiten en wachten bij de deur 

• We spelen in de BSO ruimte 

• Spullen die we gebruikt hebben, ruimen we ook weer op. We laten de ruimtes /hoeken netjes 

achter  

De dag verloopt steeds volgens een vast ritme. De kinderen komen naar de BSO (de kinderen uit groep 1 
en 2 worden opgehaald). Zij gaan plassen en handen wassen, en aan tafel.  
Bij de start van de BSO, vinden we gezamenlijkheid erg belangrijk. We starten dan ook in de 
gezamenlijke ruimte met de kinderen.  
Als iedereen er is, krijgen de kinderen iets te drinken. Er wordt afgekoelde thee, water en/of limonade 
geschonken. Er wordt, naast fruit en groente, ook crackers, rijstwafel of ontbijtkoek aangeboden.  De 
oudsten worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid rondom eten en drinken. 
Later in de middag is er nog een eet- en drinkmoment waarbij de kinderen limonade, een koekje of een 
soepstengel krijgen.  
 
Op onze locaties hebben we de mogelijke risico’s in kaart gebracht en de pedagogisch medewerkers zijn 
hier alert op. Zij volgen de kinderen en maken afspraken om de veiligheid te waarborgen.  

• Bij het eten en drinken wordt thee geserveerd. Deze wordt met koud water aangevuld tot 
drinktemperatuur. De pedagogisch medewerkster test de temperatuur vooraf. 

• De centrale BSO ruimte heeft 2 in- en uitgangen. De kinderen weten welke in- en uitgang zij mogen 
gebruiken.  

• De 7 plus ruimte bevat een nooduitgang. Met kinderen zijn afspraken over welke in- en uitgang 
gebruikt worden.  

• De 7 plus ruimte bevat ook een podium en een toneelberging. De kinderen weten dat zij hier geen 
gebruik van mogen maken. De ruimte is afgeschermd met gordijnen.  
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• Ons onderbouwplein is omringd door een hek. Er zijn 2 plekken waar ouders het plein opkomen en 
verlaten. De kinderen weten dat zij niet van het plein af mogen. Het hek wordt steeds dichtgedaan. 

• Er hangt een grote schommel op het plein waar meerdere kinderen op mogen. Er zijn afspraken 
over het aantal kinderen en gedrag bij de schommel. (De kinderen mogen de schommel wel duwen, 
niet eraan hangen) 

• Voor het gebruik van skeelers, rolschaatsen, waveboards of de Ezyroller, gebruiken we de afspraken 
zoals vermeld in beleid veiligheid. De kinderen maken dan dus ook gebruik van veiligheidsmaterialen 
zoals helm en bescherming.  

 


