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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.  
 
 
 
 
 
Corinne van Leeuwen 
Directeur Kindcentrum de Brug 
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1. Welkom op BSO De Brug 

 

BSO De Brug bevindt zich in Kindcentrum De Brug. 

 In dit kindcentrum bevindt zich opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar in de vorm van 

peuteropvang, basisonderwijs en naschoolse opvang. 

De Brug is een kindcentrum waar we samen leren en ontwikkelen. De Brug bouwt aan de toekomst van 

kinderen. Pijlers voor ons onderwijs en de opvang zijn veiligheid en pedagogisch klimaat, leren en 

ontwikkelen, samenwerken en professionaliteit. Creativiteit en techniek. Werken vanuit hoofd, hart en 

handen. Er is ruimte voor de mogelijkheden en talenten van ieder kind. Eigenaarschap en 

verantwoordelijk nemen en krijgen. Kinderen, beroepskrachten en ouders zijn in verbinding met elkaar 

en geven samen vorm aan kwalitatief sterke opvang en onderwijs. 

Onze nieuwe missie en visie bestaat uit vier kernwaarden, waar wij bij elke beslissing die wij nemen en 

bij alles wat we doen naar terugpakken. 

Waarom doen we wat we doen en doen we de goede dingen nog steeds goed? 

De vier kernwaarden zijn: 

 Verbondenheid | Eigenaarschap | Talent | Creativiteit 

De BSO is gelegen in een mooi gelegen pand in Akersloot, 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. 

 

Contact 

Kindcentrum De Brug 

Buurtweg 20 

1921 CK Akersloot 

Tel. 0251-313761 
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2. Groepen en openingstijden  

Kinderen hebben maximaal twee basisgroepen 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 verlof is geregeld.  

De basisgroepen staan genoteerd in Konnekt. De inhoud van Konnekt is zichtbaar voor de ouders en 

wordt gebruikt als communicatiemiddel. De mentoren worden per kind vermeld in de ouderapp. Tijdens 

het eten zitten kinderen in hun eigen basisgroep en met hun eigen mentor aan tafel.  

Kindercentrum De Brug bestaat uit verschillende opvangvormen voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 

jaar en de onderwijsafdeling. 

De BSO heeft een lokaal en een grote multifunctionele groepsruimte in Kindcentrum De Brug in 

Akersloot. Het gebouw bestaat uit de onderwijsafdeling , voorschoolse/buitenschoolse opvang en 

peuteropvang. Daarnaast beschikt de BSO over de keuken in de multifunctionele ruimte, waar culinaire 

activiteiten plaats kunnen vinden. 

Naast KC de Brug bevindt zich nog een basisschool in het dorp, namelijk de Rembrandtschool. Ook 

kinderen van deze school zijn van harte welkom op de BSO van ons Kindcentrum.   

De locatie is gelegen aan de rand van het dorp in een nieuw gebouw in Akersloot. De kinderen mogen 

gebruik maken van het gehele schoolplein. In de buurt zijn diverse speelpleintjes, een sporthal en 

bibliotheek. De Brug ligt op een kleine afstand van bijvoorbeeld Castricum aan zee en De Hoep. 

BSO De Brug is maandag, dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag geopend voor voorschoolse en 

naschoolse opvang van 7.30 (op aanvraag vanaf 7.00 uur) tot 8.30 en 14.30 tot 18.30 uur. Op woensdag 

vanaf 12.00 tot 18.30 uur. In schoolvakanties is BSO De Brug ook geopend van 7.30 (op aanvraag vanaf 

7.00)-18.30 uur. 

In het pand bevinden zich de volgende BSO-ruimtes; 

-Het BSO lokaal, welke in de ochtend gebruikt wordt door de POV, deze is 69,9 m2 

-Het BSO 7+ lokaal, dit lokaal is te vinden in de hal. Dit lokaal is 54,2 m2 

-Een grote multifunctionele ruimte die voor BSO-tijd door onderwijs gebruikt wordt, deze is 133,1 m2 

-De keuken in de multifunctionele ruimte 12,12  

 

Onze locatie is bereikbaar op alle werkdagen van 7.30 tot 18.30 uur, met uitzondering van officiële 

feestdagen. 
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Indeling basisgroepen 

• De Hefbrug: kinderen van 4 tot 7 jaar: max 20 kinderen 

• De Boogbrug: kinderen vanaf 4 jaar tot 12 jaar: max 11 kinderen (waarvan minimaal twee 7- 

plussers). 

• De Hangbrug: kinderen van 7 jaar en ouder: maximaal 12 kinderen 

De Hefbrug is een basisgroep van maximaal 20 kinderen en hebben als groepsruimte het POV lokaal.  

De Boogbrug is een basisgroep met maximaal 11 kinderen. 

De Hangbrug is een basisgroep met maximaal 12 kinderen. De Boogbrug en De Hangbrug hebben als 

groepsruimte het BSO lokaal en de middenruimte. 

Op De Brug worden maximaal kinderen 43 opgevangen en heeft een LRK van 44 kindplaatsen. 

Tijdens het tafelmoment zoekt de pedagogisch medewerkster verbinding met de groep en bevraagt de 

kinderen over hun dag. De kinderen maken samen een vaste start van de BSO-middag.  In het kader van 

kinderinspraak bespreken wij na elke schoolvakantie met de kinderen de samenstelling van de 

basisgroepen en voeren we eventuele wijzigingen in overleg met ouders door.  

Spelen in een andere groep  

Direct na het fruit en crackers eten ruimen de PM'ers op en gaan de kinderen bij goed weer naar buiten. 

Ze gaan dan een kwartiertje naar buiten en mogen daarna kiezen welke activiteit ze willen doen. Zij 

geven bij hun mentor aan wat ze waar en met wie gaan doen, de mentor houdt de regie met haar 

collega of ze per ruimte uitkomen met het BKR en het aantal vierkante meters per kind per 

groepsruimte. De deuren blijven open staan. Alle kinderen mogen naar de multifunctionele ruimte voor 

toneel, gezelschapsspelletjes, een bewegingsactiviteit of vrij spel, knutselen of koken. 

 

3. Samenvoegen van groepen 

Op alle dagen zijn er aparte basisgroepen, gezien de opvangdagen per kind verschillen.  Op woensdag en 

vrijdag voegen we, gezien de structurele lage bezetting, alle groepen samen in één verticale groep. Voor 

het 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. 

 

4. Pedagogisch medewerkers  

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

welke groep werken. Dit doen we via het ouderportaal. 

Op studiedagen en in schoolvakanties 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 De Brug passen wij de 3 uursregeling als volgt toe: 

Tussen 8.30 en 9.30 uur 

Tussen 13.00 en 14.00 uur 
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Tussen 17.00 en 18.00 uur 

 

5. Ruimtes  

 
Binnen 
De BSO maakt gebruik van de hoofdingang van het Kindcentrum die via de gang naar de BSO-ruimte 
leidt. Het lokaal is ingericht voor kinderen van 4 tot 13 jaar met een bouwhoek, huishoek, spelletjes en 
allerlei uitdagend knutselmateriaal.  
 
Aan de rechterkant is een grote multifunctionele hal en deze is speciaal toegespitst op de wat oudere 
BSO-kinderen van zeven tot dertien jaar. Daar richten we ons aanbod meer op beweging en uitdaging en 
het kennismaken met nieuwe technieken en vaardigheden. Zo is er bijvoorbeeld veel ruimte, zijn er 
zitjes om lekker te lezen.  
Er is een podium waar de kinderen voorstellingen kunnen oefenen en uitvoeren. Er is een timmertafel 
en een ingerichte keuken. Naast een passend activiteitenaanbod (bestaande uit bijvoorbeeld workshops 
zoals graffiti en natuurbeleving) zetten we samen met de kinderen projecten op die langere tijd duren. 
Natuurlijk is er ook tijd om lekker te ‘hangen’ op de banken of spelletjes te spelen uit de spelletjeskast.  
 
Buiten 
BSO De Brug maakt gebruik van het speelterrein van POV De Brug, direct tegen het pand gelegen. Hier is 

een zandbak. Ook maakt de BSO gebruik van het grote schoolplein, waar een speeltoestel te vinden is en 

een betegeld plein. Ook zijn er bankjes waar de kinderen lekker kunnen chillen. In de schuur bevinden 

zich allerlei zandbakmaterialen, fietsjes en steppen. Daarnaast is er een grote bak met allerlei buiten 

speel- en sport materiaal. Naast het schoolplein zijn twee panna-veldjes waar de kinderen kunnen 

voetballen of andere balsporten kunnen doen. 
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De pedagogisch medewerker houdt toezicht op het buitenspelen, door regelmatig een rondje te lopen. 

• 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 (met aantekening in ouderapp) mogen zonder toezicht 

buiten spelen. Dit heeft als doel dat zij oefenen met verantwoordelijkheid, oplossend vermogen en 

zelfstandigheid. 

 

De sociale ontwikkeling: omgaan met regels en rekening houden met elkaar, bv wachten op je beurt, 

achter aansluiten en elkaar helpen. De taal- en reken ontwikkeling stimuleren we door kinderen fysiek 

te laten ervaren wat begrippen in houden als ver weg- dichtbij, hoog- laag, onder- boven, voor in de rij- 

achter in de rij, vangen- gooien, etc.  

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.  

Achterwacht is onder schooltijd de school. In de vakantie en vrije dagen is de achterwacht geregeld met 

kinderdagverblijf Eigenwijs in Limmen tel: 072 5052418 of leerkracht Angelique woonachtig in Akersloot 

06 29425472. Ook zijn de directeur Corinne van Leeuwen en junior manager kinderopvang telefonisch 

bereikbaar. Daarnaast is er een achterwachtschema opgesteld waarbij altijd de manager van de dag kan 

worden gebeld. 
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Locatie specifieke risico’s: 
 

• Het tv-scherm wordt niet langer dan een half uur per dag gebruikt tijdens de tijden van 
de BSO.  

• Vallen van grote hoogte: kinderen mogen niet op de hekken, tafels en in bomen 
• De achterdeur naar school is op slot. Ouders komen zo niet ongewenst vanuit school in 

de BSO-ruimte 
• In de middenruimte mag je alleen spelen onder toezicht van een pedagogisch 

medewerker 
• Er mogen niet meer dan 4 kinderen tegelijk op het podium. 
• De klaslokalen zijn niet toegankelijk voor de kinderen 
• De oudere BSO-kinderen gebruiken het eigen toilet bij de achteringang, de jongere 

kinderen gebruiken de peuter of kleutertoiletten. 
• De middenruimte wordt netjes opgeruimd na gebruik 
• Rustig lopen door de school  
• Alleen de benedenverdieping gebruiken, geen gebruik van de trap zonder toestemming 

 
 

7. Afwezigheid melden  

Als een kind een dag niet komt of met vakantie gaat dan geeft de ouder dit dan zo snel mogelijk door via 

de ouderapp. Mogelijk kunnen we dan een andere ouder blij maken, omdat zijn/haar kind een extra dag 

kan komen.   

• 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. 
 

 

 


