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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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Welkom op bij de Familieschool 

Op kindcentrum Familieschool kunnen kinderen van 2 t/m 13 jaar terecht voor opvang en onderwijs. In 

onze gezamenlijke visie is een kindcentrum een meerwaarde voor het kind, de ouders en de 

samenleving. In een kindcentrum kan namelijk meer aandacht gegeven worden aan de gehele 

ontwikkeling van het kind. Onderwijs en opvang vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar.  

Zoals u al aan de naam van onze school kunt zien, vinden wij het belangrijk elk kind het gevoel te geven 

dat het erbij hoort. Voorop staat het werken aan een positief zelfbeeld bij de kinderen. Leren om goed 

met jezelf en de ander om te gaan staat de hele dag centraal. We proberen elk kind positief te 

benaderen. We leggen de nadruk op wat wel lukt. Voor wat (nog) niet lukt, zoeken we activiteiten of 

een manier waarmee we het kind het beste kunnen helpen. Daarnaast willen we een gevoel van 

veiligheid bieden.  

Contactgegevens 

Opvang de Buren 072-5714721  familieschool.opvang@blosse.nl  

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 vervanging is geregeld. 

Onze kinderopvang bestaat uit de volgende groepen: 

• Peutergroep de Buurtjes voor kinderen van 2-4 jaar en VE voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Deze is 40 

weken per jaar geopend (alleen schoolweken) De openingstijden zijn op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Op deze groep vangen wij maximaal 16 kinderen op 

een dag op. 

• Twee buitenschoolse opvang groepen (de onderburen en de bovenburen) voor kinderen van 4-13 

jaar. Geopend van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 18:00  in de vakanties en studiedagen 

geopend vanaf 7:30 – 18:00. (7:00 op aanvraag).  

Bij de onderburen mogen wij maximaal 20 kinderen op de groep en bij de bovenburen maximaal 24 

kinderen.  Op woensdag  voegen deze 2 BSO groepen samen, wij houden dan het maximale aantal 

van 20 kinderen aan.  

• Voorschoolse opvang groep (vroege buren) voor kinderen van 4-13 jaar. Deze is geopend op 

maandag t/m vrijdag vanaf 7:30 uur (7:00 uur op aanvraag). Wij houden dan het maximale aantal 

van 20 kinderen aan.  

 

Op de officiële feestdagen is onze locatie gesloten. 

Samenvoegen van groepen 

Op woensdag combineren we de beide BSO groepen omdat er op deze dag op beide groepen een 

beperkt aantal kinderen komt. Voor uw kind is er wel altijd een vertrouwde, vaste pedagogisch 

medewerker op de groep. Einde van dag voegen we de groepen ook samen bij de onderburen. 

In vakantieperiodes zijn er vaak veel kinderen afwezig. Wij maken daarom voor deze weken een speciaal 

vakantierooster. Ook dan zorgen we ervoor dat er voor uw kind altijd een vertrouwde pedagogisch 

medewerker aanwezig is. 

mailto:familieschool.opvang@blosse.nl
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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. Bij grote wijzigingen 

laten wij de ouders dit via de nieuwsbrief weten.  

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. Op onze locatie is dat 

van 17:30 tot 18:00 uur. 

Naast dit half uur per dag is op vrije dagen en in de vakanties de zelfde drie-uursregeling van toepassing 

als in de dagopvang. Op voorwaarde dat minimaal 10 uur aaneengesloten opvang geboden wordt. Op 

onze locatie wijken we tijdens vrije dagen en in de vakanties tussen 8:00 en 8:30, 13:00 en 15:00 en van 

17:30-18:00 van de beroepskracht-kind-ratio af.  

Ruimtes  

Er zijn twee BSO ruimtes. Eén ruimte wordt gedeeld met de peutergroep. Dit is een sfeervolle ruimte, 

ingericht met nieuw modern meubilair, uitdagend en leerzame materialen, speelhoeken en een vide.  

De andere BSO ruimte bevindt zich in de aula. Deze ruime BSO ruimte biedt wat meer uitdaging voor de  

oudere kinderen. De ruimte is o.a. voorzien van een pool/airhockeytafel, grote handvaardigheid tafels 

en een groot podium. Wanneer de BSO kinderen gebruik maken van de aula wordt deze ruimte zo min 

mogelijk gebruikt als doorgang voor ouders en kinderen. Er wordt dan zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

van één van de andere in/uitgangen. 

Wanneer de school de aula nodig heeft voor speciale activiteiten of studiedagen zullen wij gebruik 

maken van een andere geschikte klaslokaal. 

Buiten 
De kinderen kunnen gebruik maken van het schoolplein en de achtertuin met verschillende dieren zoals 

kippen en konijnen.                                                                                                                                                                 

We maken afspraken met ouders en kinderen (en leggen dit schriftelijk vast) over het eventueel 

zelfstandig buiten spelen. 

 

Speelhal 

Er wordt ook gebruik gemaakt van de speelhal, 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, klimmen, dansen, rennen, met ballen gooien, etc.).  

Ook wordt hun sociale ontwikkeling gestimuleerd zoals: 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- 

http://www.1ratio.nl/
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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. 

Externe samenwerking partners 

- Met GGD Hollands Noorden werken wij samen op het gebied van preventie. Bij de GGD hebben 

wij een wijkverpleegkundige die ons kon verzien in extra ondersteuning bij alles wat er in de 

groep speelt. Ook kunnen wij ouders naar de GGD doorverwijzen bij alle vragen die zij maar 

hebben wat betreft het opvoeden van kinderen.  

- Veilig thuis is de instantie bij wie wij contact leggen als we de stappen van de meldcode hebben 

doorlopen. 

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.  

Wij hebben de volgende aanvullende afspraken op deze specifieke locatie gemaakt om de risico’s te 

beperken: 

• I.v.m. met de drukke verkeersweg mogen kinderen het plein niet zomaar verlaten, ook niet om een 
bal te pakken. Dit moet altijd in overleg met de pedagogisch medewerker. 

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

 

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.   

 Achterwacht 

Onze opvang maakt onderdeel uit van de Familieschool. Dit maakt dat medewerkers bijna nooit alleen 

zijn in het pand. Indien dit wel gebeurd is de achterwachtregeling van toepassing.  Onze achterwacht is 

locatie de Vaart zij zijn geopend van 7:00 tot 18:00.  

 


