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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 Buitengewoon Reigerboys 

 

Wij bevinden ons op de Wending, Lotte Beesedijk 1, 1705 NA Heerhugowaard. 

Buitengewoon.reigerboys@blosse.nl  

Buitengewoon valt onder de locatie Campus Columbus en werkt nauw samen met voetbal vereniging 

Reiger boys en Heerhugowaard sport NV.  

Blosse Buitengewoon! is een actief buitenschools programma voor kinderen vanaf 7 jaar. De kinderen 

worden opgevangen in Heerhugowaard bij de voetbalclub Reigerboys op maandag, dinsdag en 

donderdag. Dat Blosse Buitengewoon! op een voetbalclub plaatsvindt, betekent niet dat er alleen maar 

gevoetbald wordt. Zeker niet! Er zijn allerlei sportieve en actieve activiteiten. Kinderen kunnen 

kennismaken met diverse sporten en zullen lekker bewegen, en dat ook voornamelijk buiten. Er is ook 

veel ruimte voor eigen inbreng van de kinderen. 

 

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 medewerkers bij 

welke groep horen en hoe vervanging bij ziekte en vervanging is geregeld. 

Binnen Buitengewoon is er de volgende groep:  

• 1 groep met maximaal 20 kinderen vanaf 7 jaar. De kinderen komen van verschillende scholen. 

Buitengewoon is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00-18.00 uur. 

Alleen tijdens schoolweken en op studiedagen vanaf 14.00 uur. Tijdens studiedagen kunnen 

kinderen tot 14.00 uur gebruik maken van een andere opvanglocatie van Blosse opvang, dit zal 

in de meeste gevallen de BSO zijn die bij hun school hoort.  

 

3. Begeleiding 

Wij informeren ouders en kinderen over welke medewerkers er op welke dagen werken. Dit doen we 

door bij de intake dit te vermelden. Mocht dit wijzigen dan laten wij ouders dit via het ouderportaal 

weten. 

We hanteren de beroepskracht-kind-ratio zoals deze wettelijk is vastgelegd. 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 Buitengewoon is dat van 17:30 tot 18:00 uur.  

Op de overige tijden wordt in ieder geval niet daarvan afgeweken en wordt voldaan aan de 

beroepskracht-kindratio. 

Wij streven er naar dat de gehele opvang tijd twee medewerkers aanwezig zijn: één pedagogisch 

medewerker van Blosse en een medewerker van Heerhugowaard sport. 
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4. Samenwerking 

Wij hebben een goede samenwerking met de vrijwilligers van Reiger boys. Bij calamiteiten of 

andere zaken staan zij dan ook tot onze beschikking. 

De activiteiten die bij Buitengewoon verzorgt worden staan onder leiding van Heerhugowaard sport 

NV. Zij bieden de kinderen elke dag een sport of spel activiteit aan.  

5. Ruimtes  

 Buitengewoon maakt gebruik van het achterste deel van de kantine van de Reigerboys. Dat deel    

 wordt afgeschermd middels houtenkamerschermen van de keuken.  De kinderen komen via de trap   

 aan de zijkant (rechts) de kantine binnen. In de gang is de toegang naar de hoofdingang afgesloten.  

 In de gang zijn twee toiletruimtes. De kinderen kunnen gebruik maken van 2 aangrenzende   

 instructie ruimtes om eventueel om te kleden, 1 voor de meisjes en 1 voor de jongens. De kinderen  

 mogen gebruik maken van het kunstgrasveld voor de kantine en het mini-stadion. Beneden in de  

 berging onder de tribune is ruimte voor opslag van materialen. Kinderen hebben hiertoe zelfstandig  

 geen toegang. 

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.  

Onze afspraken: 

- Wij lopen van de trappen af 
- Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze locatie. Dit geldt ook voor de buitenruimte. 

Achterwacht 

Wanneer een pedagogisch medewerker alleen op de locatie aanwezig is (terwijl wel wordt voldaan 

aan de groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio), dient ondersteuning geregeld te zijn door een 

andere volwassene in geval van calamiteiten. Deze volwassene hoeft niet perse in het pand 

aanwezig te zijn. Hierbij gelden de volgende richtlijnen:   

• De achterwacht dient een volwassene te zijn die geestelijk en lichamelijk capabel is 

• De volwassene dient altijd beschikbaar te zijn   

• Het moet duidelijk zijn waar de achterwacht zich bevindt (niet perse in het gebouw)  

• Het moet duidelijk zijn hoe de achterwacht te bereiken is  

• De achterwacht dient binnen 15 minuten ter plaatse te zijn 

 

Onze achterwacht is locatie Campus Columbus daar is altijd iemand aanwezig tot 18:00 
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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.   

 


