Bijlage: Omvang en leeftijdsopbouw
stamgroepen, vaste pedagogisch
medewerkers
Samenstelling basisgroepen, verlaten basisgroep, opendeurenbeleid
De Buiten Schoolse Opvang (BSO) bestaat uit drie groepsruimtes waar kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar
worden opgevangen in een voor- of naschoolse setting. Totaal kunnen er dagelijks 60 kinderen op de groepen
aanwezig zijn in de leeftijd 4-12 jaar. Bij een bezetting van totaal 60 kinderen zal de basisgroep de Sprinters
maximaal 20 kinderen hanteren.
Groepsnaam
De Steppers
(4 t/m 5 jaar)
De Sprinters
(5 t/m 7 jaar)
De Skaters
(7 t/m 12 jaar)

Huidige bezetting
1 pm op 10 kinderen

Basisgroepsgrootte
Maximaal 20 kinderen

Mentor
Naoual

1 pm op 11 kinderen
(mits min. twee kinderen 7 jaar zijn)
1 pm op 12 kinderen

Maximaal 21 kinderen*

Yvonne

Maximaal 20 kinderen

Jantine

Groepsruimte
De groepsruimtes van de Sprinters en Skaters zijn aan elkaar verbonden middels een schuifdeur. Deze schuifdeur
kan activiteit gericht open of dicht zijn. De groepsruimte van de Steppers is aangrenzend aan de hal van de
Sprinters.
Ruimte 1 (Sprinters) bevindt zich in de groepsruimte van peuterspeelzaal de Fabeltuin. De groepsruimte bevindt
zich op de begane grond. De groepsruimte wordt afgesloten door een deur.
Een natte hoek met warm en koud stromend water is in het lokaal aanwezig, in de vorm van een keukenblok met
bergkasten. Ook een afsluitbare berging is in het lokaal gesitueerd. Aansluitend aan het lokaal bevindt zich een
natte ruimte met kleine toiletjes en een verschoonmeubel. In de hal bevindt zich tevens berging en een toilet
(volwassen toilet). Vanuit de groepsruimte kan je direct naar de omheinde buitenruimte door een dubbele,
afsluitbare deur.
Ruimte 1 is ingericht als speelruimte en wordt veelal gebruikt voor vrij spel van doorgaans de Sprinters. er zijn
ook Skaters die hier graag spelen, en dit is dan ook mogelijk.
Ruimte 2 (Skaters) bevindt zich aansluitend aan ruimte 1, afgesloten met een schuifdeur. De groepsruimte
bevindt zich op de begane grond. Een natte hoek met warm en koud stromend water is in het lokaal aanwezig, in
de vorm van een keukenblok met bergkasten. Ook een afsluitbare berging is in het lokaal gesitueerd. De
groepsruimte wordt afgesloten met een deur naar de hal. Deze deur kan afgesloten worden. In de hal bevinden
zich de kapstokken en de persoonlijke bakjes van de kinderen. Ook bevinden hier zich de wc’s waar de kinderen
doorgaans het meeste gebruik van maken. Ruimte 2 is ingericht als huiskamer, met 2 stamtafels, banken een
zitbank/ chillhoek met een TV. Ook staat in ruimte 2 de spelletjeskast en het constructiespeelgoed voor de oudere
kinderen. Dit speelgoed is niet geschikt voor in ruimte 1, aangezien hier ook peuters spelen gedurende de dag.
Ruimte 3 (Steppers) bevindt zich aangrenzend aan de hal van de Sprinters. De groepsruimte bevindt zich op de
begane grond. Een natte hoek met warm en koud stromend water is in het lokaal aanwezig, in de vorm van een
keukenblok met bergkasten. Ook een afsluitbare berging is in het lokaal gesitueerd. De groepsruimte wordt
afgesloten met een deur naar de hal. Deze deur kan afgesloten worden. In de hal bevinden zich de kapstokken
en de persoonlijke bakjes van de kinderen.

De ouders of PMers komen samen met de kinderen bij aanvang opvang langs een hek aan de voorzijdezijde van
het gebouw en nemen doorgaans de centrale ingang (gele deur) op de speelplaats.
Het is ook mogelijk om de ingang van peuterspeelzaal de Fabeltuin te gebruiken.
De buitenruimte bestaat uit een speelplein met klimtoestel, zandbak en buitenberging. Het plein is afsluitbaar
met een hek. De kinderen kunnen hier spelen, fietsen. Vanuit beide groepsruimtes is er direct zicht op de
speelplaats.
Wij hanteren een opendeurenbeleid, maar tijdens de eetmomenten (direct na school en aan het einde van de dag)
gaat de groep naar zijn vaste basisgroep. Ze eten dan in hun eigen groepsruimte met hun vaste pedagogisch
medewerker. Een aantal keren per jaar vindt er een gezamenlijke activiteit plaats op de BSO (zoals
sinterklaasfeest, BSO dag etc.). Tijdens gezamenlijke activiteiten worden de kinderen in groepen ingedeeld
waarbij de vaste PM’er van de groep de groep zal begeleiden.

Samenvoegen
Schematisch ziet de opvang er voor iedere groep als volgt uit bij Zo aan de Zoekweg:
Groep
VSO

Maandag
Open

Dinsdag
Open

Woensdag
Open

Donderdag
Open

Vrijdag
Open

Steppers
(4 t/m 5 jaar)

Open

Open

Samengevoegd
bij de Sprinters

Open

Sprinters
(5 t/m 7 jaar)
Skaters
(7 - 12 jaar)

Open va 1400

Open va 1400

Open va 1130

Open va 1400

Open va 830
va 1400
samengevoegd bij
de Sprinters
Open va 1400

Open

Open

Samengevoegd
bij de Sprinters

Open

Samengevoegd
bij de Sprinters

Op dit moment voegen we op woensdag, vrijdag, in vakanties en tijdens lesvrije dagen de Steppers & Skaters
bij de Sprinters, omdat de totale groep niet boven de 11 kinderen (met 1 pm) of 21 kinderen (met 2 pm) uitkomt.
De ouders van de Steppers & Skaters geven hier schriftelijk toestemming voor.
Kinderen met een flexibel contract hebben geen vaste basisgroep en worden bij voorkeur geplaatst op leeftijd.
Wanneer er geen plaats is in deze groep, kunnen deze kinderen altijd geplaatst worden bij de Sprinters.
Bij het ruilen van een dagdeel wordt allereerst gekeken om deze kinderen op de eigen basisgroep te plaatsen.
Wanneer er geen plaats is in de eigen basisgroep kunnen deze kinderen, in overleg met de ouders, geplaatst
worden bij de Sprinters.
Buiten de eetmomenten kunnen de kinderen zelf kiezen waar en met wie ze activiteiten gaan doen. We bieden
dagelijks een divers aanbod. Alle kinderen kennen hierdoor alle vaste pedagogisch medewerkers goed. Bij de
personeelsbezetting dragen we zorg voor stabiliteit en continuïteit met een team van vaste pedagogisch
medewerkers.

Personele inzet
Bij de personeelsbezetting wordt zorggedragen voor stabiliteit en continuïteit, met dagelijks één of twee vaste
pedagogisch medewerkers per groep. Bij wisselende kindaantallen, ziekte of vakantie van een van de vaste
medewerkers, is er een andere medewerker nodig. We proberen altijd eerst een andere vaste medewerker van
onze locatie in te zetten in dit soort gevallen en anders kijken we of een medewerker van een andere locatie kan
komen helpen. Mocht dit niet lukken, dan zetten we iemand in uit onze flexpool of een uitzendkracht.
De basis pedagogisch medewerkers, zijn als volgt verdeeld:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Yvonne
Naoual
Jantine
Yvonne
Naoual
VSO
Yvonne
Jantine
Naoual
Wendy
Naoual
Samen bij de
Naoual
Naoual
Steppers
Sprinters
‘s ochtends
Naoual
Yvonne
Wendy
Jantine
Yvonne
Jantine
Sprinters
Wendy
‘s middags
Yvonne
Jantine
Jantine
Samen bij de
Jantine
Samen bij de
Skaters
Sprinters
Wendy
Sprinters
Jantine
Marlon, Jessica, Maroesjka
Flexpool
*Hier kan van afgeweken worden bij ziekte en vakanties. De VSO vind altijd plaats in de groepsruimte van de Sprinters.
Op woensdag, vrijdag, in vakanties en tijdens lesvrije dagen voegen de Steppers en Skaters samen bij de Sprinters.

Ophalen
Kinderen van basisschool Ter Tolne, De Regenboog, De Kraal, De Eben Haezer, De Veste worden opgevangen bij
Zo aan de Zoekweg. Alle kinderen worden in groepjes door de PMers opgehaald op hun eigen school. Met iedere
school hebben we vaste afspraken waar we de kinderen ophalen. Indien nodig wordt er een vrijwilliger, 18 jaar of
ouder en in het bezit van VOG, ingezet om een groepje kinderen op 1 van de scholen op te halen. Iedere groep
kinderen komt vanuit zijn eigen school met PMer of vrijwilliger naar het schoolplein van de Ter Tolne. Kinderen
van 8 jaar of ouder kunnen, met toestemming van hun ouders, zelfstandig naar het schoolplein van Tet Tolne
komen. Hier melden de kinderen zich bij een van de PMers. Op het schoolplein worden alle kinderen op
aanwezigheid gecontroleerd. Samen spelen we nog even op het plein, voordat we gezamenlijk naar de BSO
vertrekken.

Dagindeling BSO
VSO
6.30

8.15

Kinderen worden gebracht. Indien kinderen nog ontbijten nemen ze dit van thuis mee. Er
wordt rustig en klein spel aangeboden aan de kinderen. Een tafelspelletje, een boekje lezen,
vrij spelen in de hoeken.
Kinderen worden naar school gebracht.
Ter Tolne: De kinderen van groep ½ worden in de klas gebracht. De kinderen vanaf groep 3
gaan zelf de klas in. De PMer doet een controle rondje om te kijken of alle kinderen
daadwerkelijk in hun klas zitten.
Regenboog/ Kraal/ Eben Haezer: Alle kinderen worden naar de klas gebracht

NSO kort
14.00 uur
15.00 uur

15.15 uur
15.30 uur
15.40 uur
16.00 uur
16.30 uur
17.00 uur
18.30 uur
NSO Lang
12.00 uur

12.30 uur
13.30 uur

15.00 uur
15.30 uur
16.30 uur
17.00 uur
18.30 uur

De kinderen van SBO de Veste worden opgehaald door een pedagogisch
medewerk(st)er en gaan naar de BSO.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 à 4 worden gehaald door een pedagogisch medewerk(st)er
op school; de oudere kinderen, dus vanaf groep 4 à 5 melden zich bij de pedagogisch
medewerker of komen zelf naar het schoolplein van Ter Tolne en melden zich daar
(afhankelijk van school). Dit spreken de pedagogisch medewerk(st)ers af met de school/
ouders en hangt ook af van de mate van zelfstandigheid van de kinderen.
Buiten spelen op het schoolplein van Ter Tolne
Kinderen verzamelen en controle van aanwezigheid op de groepslijst. Samen vertrekken naar
de BSO.
Gezamenlijk in basisgroepen aan tafel wat drinken en fruit eten.
Vrij spel/ deelname activiteit, kinderen maken zelf keuzes in de activiteiten die ze willen gaan
doen.
De eerste kinderen worden al opgehaald.
Een drink- en eetmoment (groentemoment + crackers). Vrij spel
BSO gesloten.

De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 à 4 worden gehaald door een pedagogisch medewerk(st)er
op school; de oudere kinderen, dus vanaf groep 4 à 5 komen zelf naar de BSO-ruimte toe. Dit
spreken de pedagogisch medewerk(st)ers af met de school/ ouders en hangt ook af van de
mate van zelfstandigheid van de kinderen. De PMer gaat samen met de kinderen naar de BSO
ruimte.
Gezamenlijke lunch
Georganiseerde activiteit; dat kan op de locatie zijn of elders. Het kan ook zijn dat de kinderen
een uitstapje gaan maken. Ouders worden hier vooraf van op de hoogte gesteld. In dat geval
wordt er buiten de deur geluncht.
Oudste kinderen worden opgehaald of komen zelf naar de BSO.
Even wat drinken aan tafel, cracker of kaakje en fruit eten.
Vrij spel, kinderen maken keuzes in de activiteiten die ze willen gaan doen.
De eerste kinderen worden al opgehaald.
Terug van een eventueel activiteit buitenshuis, een eet- drinkmoment. Vrij spel
BSO gesloten.

Vakantieopvang/ studiedag
7.30 uur
Eerste kinderen worden gebracht. Vrij spel.
9.15 uur
Als het goed is, zijn nu alle kinderen gebracht. Kinderen die niet gebracht zijn worden
nagebeld. Vrij spel.
9.30 uur
Aan tafel wat drinken en fruit eten
10.00 uur
Vrij spel/ deelname activiteit, dat kan op de locatie zijn of elders.
11.30 uur
Gezamenlijke lunch
12.30 uur
Kinderen worden opgehaald/ gebracht (halve dag opvang)
Vrij spel/ deelname activiteit; dat kan op de locatie zijn of elders. Het kan ook zijn dat de
activiteit al van start gaat in de ochtend omdat de kinderen een uitstapje gaan maken. Ouders
worden hier vooraf van op de hoogte gesteld. In dat geval wordt er buiten de deur geluncht.
15.00 uur
Aan tafel drinken, cracker of kaakje en fruit eten.
15.30 uur
Vrij spel, kinderen maken keuzes in de activiteiten die ze willen gaan doen.
16.30 uur
De eerste kinderen worden al opgehaald.
17.00 uur
Terug van een eventueel activiteit buitenshuis, een eet- drinkmoment.
18.30 uur
BSO gesloten.
De mogelijkheid om vanaf 0630 vakantie opvang af te nemen, is mogelijk. Dit op aanvraag van de ouders.

3-uursregeling
3 uursregeling: 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. Ook de buitenschoolse opvang moet dit
vastleggen in het pedagogische beleidsplan. Tevens geldt inzet van minimaal de helft van de benodigde
pedagogisch medewerkers. Naast dit half uur per dag is op vrije dagen en in de vakantie dezelfde drieuursregeling van toepassing als in de dagopvang. Op voorwaarde dat minimaal 10 uur aaneengesloten opvang
geboden wordt.
Het schema ziet u hieronder. De overige tijden wijken wij niet af.
Groep
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Afwijktijden:
Schoolweken
Sprinters,
17.30 – 18.00
17.30 – 18.00
Steppers, Skaters
Vakantieweken
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Sprinters,
8.00 – 9.00
8.00 – 9.00
Steppers, Skaters
12.30 – 14.30
12.30 – 14.30

Donderdag

Vrijdag

17.30 – 18.00
Donderdag
8.00 – 9.00
12.30 – 14.30

Vrijdag

