Bijlage: Omvang en leeftijdsopbouw
stamgroepen, vaste pedagogisch
medewerkers
Regeling van de achterwacht
Vier-ogenprincipe
Het vierogen principe houdt in dat er te allen tijde een volwassen persoon van 18 jaar of ouder moet kunnen
meekijken/meeluisteren op de groep. We passen op onze vestiging het vier ogen principe toe. De vestiging
heeft veel glas en de afspraak is het glas daadwerkelijk transparant te houden. Vanuit de groep kan er op de
gang en de wc gekeken worden en andersom. Er heerst een open werkcultuur op de vestiging en de
medewerkers worden gestimuleerd om elkaar feedback te geven. De collega’s van de peuterspeelzaal lopen
ook regelmatig binnen. Ook de vestigingsverantwoordelijke is regelmatig werkzaam op de groep. Wanneer de
kind aantallen dusdanig laag zijn dat er slechts 1 medewerker aan het werk is, en de peuterspeelzaal gesloten
is, is de vestigingsverantwoordelijke op de vestiging aanwezig, of komt langs. Dit wordt op het rooster
aangegeven
Achterwacht
Op de vestiging Zo op Gummarus zijn meestal minimaal 2 medewerkers aanwezig. Wanneer er 1 medewerker in
het pand verblijft, doordat er een groep is gaan wandelen bijvoorbeeld, is de afspraak dat medewerkers altijd
hun eigen mobiele telefoon meenemen. Bij calamiteiten is de vestigingsverantwoordelijke (Esther Coppens 0627411527). Zij zal de passende hulp regelen en de juiste mensen op de hoogte brengen. Daarnaast heeft de nabij
gelegen vestigingen in Steenbergen: Zo in de Watertoren 0167-745009 & Zo op het Podium 0167-745007 de
achterwachtfunctie voor Zo op Gummarus.

Samenstelling basisgroepen, verlaten basisgroep, opendeurenbeleid
Groepssamenstelling
Bij Zo op Gummarus werken we in 3 stamgroepen; de Sprinters (groepen 1 & 2) de Steppers (groepen 3 & 4) en
de Skaters (groep 5 t/m 8). In dit werkplan staat beschreven op welke wijze wij gestalte geven aan de
buitenschoolse opvang, zodat zowel het jonge als het oudere BSO kind zich veilig voelt en in zijn/haar
ontwikkeling uitgedaagd wordt.
In de praktijk spelen de kinderen veel samen, jong en oud door elkaar. Hierdoor hebben we ervoor gekozen om
het startmoment aan tafel in de eigen groep plaats te laten vinden, maar bij het aanbieden van de activiteiten
de kinderen de mogelijkheid hebben om groep overstijgend te spelen.
In dit pedagogisch werkplan staat beschreven op welke wijze zorgen wij ervoor zorgen dat de tijd die de
kinderen doorbrengen op de BSO voelt als BSO, vrije tijd, leeftijdsadequaat.

Openingstijden
Zo op Gummarus is tijdens schoolweken geopend voor school start van 7.00 tot 8.45 uur op maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag (ook wel voorschoolse opvang genoemd). En na school bieden wij opvang op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.15 tot 18.00 uur. Op woensdagmiddag (12:00-18:00) en in de
schoolvakanties voegen wij met PM-ers en kinderen samen op de locatie Zo op het Podium.

Schematisch zien de openingstijden in de schoolweken er als volgt uit.
Groep
VSO

Maandag
Open

Dinsdag
Open

Sprinters
Max 20
kinderen

Open

Open

Steppers
Max 20
kinderen

Open

Open

Skaters
Max 20
kinderen

Open

Open

Schoolvakanties

Open,
samengevoegd
met Zo op het
Podium

Open,
samengevoegd met
Zo op het Podium

Woensdag
Open
7:00-9:00
Open va 12:00,
samengevoegd
met Zo op het
Podium
Open va 12:00,
samengevoegd
met Zo op het
Podium
Open va 12:00,
samengevoegd
met Zo op het
Podium
Open,
samengevoegd
met Zo op het
Podium

Donderdag
Open

Vrijdag
Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open,
samengevoegd
met Zo op het
Podium

Open,
samengevoegd
met Zo op het
Podium

Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag voegen de Skaters en Sprinters bij de Steppers, omdat de totale groep
niet boven de 20 kinderen uitkomt.
Rooster vaste medewerkers per stamgroep.
Maandag
Dinsdag
Vso
Niels Ridderhof
Milou Verwijs
max. 50 kinderen Linda Veldhoen
Linda Veldhoen
.
Sprinters
Bodin v. Osch
Bodin v. Osch
max. 20 kinderen Tonnie Mol
Tonnie Mol
Steppers
max. 20 kinderen
Skaters
Max. 20 kinderen

Linda Veldhoen
Esther Coppens
Niels Ridderhof

Linda Veldhoen
Milou Verwijs
Niels Ridderhof

Woensdag
Milou Verwijs

Donderdag
Niels Ridderhof
Bodin v. Osch

Vrijdag
Niels Ridderhof
Linda Veldhoen

Linda Veldhoen
Milou Verwijs

Bodin v. Osch
Brigitte Coppens

Niels Ridderhof
Linda Veldhoen

Linda Veldhoen

Linda Veldhoen
Milou Verwijs
Niels Ridderhof

Niels Ridderhof
Linda Veldhoen
Niels Ridderhof
Linda Veldhoen

Linda Veldhoen

Bij wisselende kind aantallen, 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.
Verlaten basisgroep en Samenvoegen stamgroepen
Op bepaalde momenten verlaten kinderen hun basisgroep of voegen wij stamgroepen samen.
Kinderen verlaten soms hun vaste stamgroep ruimte. Dit kan het geval zijn als
Ze buiten spelen
Een activiteit op de gang hebben
Als ze deelnemen aan een groep overstijgende activiteit
Als we op uitje gaan
Tijdens de vakantieopvang en op woensdagmiddag voegen wij structureel samen.
Op de woensdag en vrijdag voegen structureel alle groepen samen in de groep de Steppers.

In de vakanties voegen we samen aan de hand van het kind aantal. Bij 20 kinderen of minder voegen 
Sprinter en Skater met Steppers. Bij 20 kinderen of meer kijken we naar de leeftijdsopbouw van de gehele groep
en aan de hand daarvan voegen  De Sprinters samen met de Steppers of  De Skaters samen met de
Steppers.
We hanteren daarbij de ‘drie pijlers’:
 Vaste pedagogisch medewerker
 Vaste groepsgenoten
 Vaste groepsruimte
Ons streven is om minimaal aan 1 van deze 3 pijlers te voldoen. Zo zorgen wij ervoor dat kinderen zich veilig
voelen en niet overprikkeld raken.
Opendeurenbeleid
Wij hanteren een opendeuren beleid. Het voordeel van een opendeurenbeleid is dat aan kinderen meer
exploratieruimte en keuzemogelijkheden worden geboden. Wel kiezen we er bewust voor om de opvang dag te
starten en af te sluiten in de vaste basisgroep. Dit is voor zowel de pedagogisch medewerkers als voor de
kinderen een duidelijke regel die structuur biedt. Na het eet en drink moment mogen de kinderen kiezen wat ze
willen doen. In de praktijk merken wij echter dat kinderen toch liever bij hun eigen stamgroep blijven . Het
activiteiten aanbod in de groep is afgestemd op hun behoefte, er zijn leeftijdsgenootjes en de PM-ers is veilig en
vertrouwd. Toch komt het voor dat kinderen vragen om even naar een andere groep te mogen. In overleg mag
dit zeker. Er zijn activiteiten op verschillende locaties in en rondom het gebouw naast de bso ruimte. Maar ook
buiten spelen gebeurd buiten de vaste basisgroep. Dit geldt voornamelijk voor de oudste kinderen. De kinderen
uit bso groep ‘de sprinters’ zijn kinderen uit de groepen 1 en 2 van de basisschool en hebben andere behoeften
als de kinderen uit de groepen 3 t/m 8

3-uursregeling
Hieronder staat beschreven wanneer wij mogelijk wel en wanneer wij mogelijk niet afwijken. Dit is gebaseerd
op het huidige breng en haal gedrag van onze ouders. Mocht het voorkomen dat door onvoorziene
omstandigheden de BKR niet klopt dan kan blijft er een medewerker langer op locatie of springt de
vestigingsmanager bij op de groep.
Tijdens de voorschoolse opvang wijken wij niet af van de BKR. Momenteel is het kind aantal op de meeste
dagen minder als 20 en werkt er een pedagogisch medewerker vanaf 07:00-08:45 en een 2e pedagogisch
medewerker om 07:30-09:00. Op de dagen dat er meer als 20 kinderen aangemeld zijn begint er een 3e
pedagogisch medewerker om 07:30-08:30. Op de dagen dat er minder dan 10 kinderen zijn werkt de
pedagogisch medewerker van 07:00-09:00. De kinderen zijn er nooit allemaal voor 07:30 en daarom wijken wij
niet af van de BKR.
Op een naschoolse opvanglocatie mag je een half uur per middag afwijken van de Beroepskracht Kind Ratio
(BKR). In onderstaand schema kunt u lezen op welke momenten wij afwijken per dag van de week.

Afwijking
Openen
Sluiten

Maandag
Half uur
15:15-15:45
-

Dinsdag
Half uur
15:15-15:45
-

Woensdag
niet
-

Donderdag
Half uur
15:15-15:45
-

Vrijdag
Half uur
-

Tijdens de naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag wijken wij af bij de start van de Bso, doordat
er een tweetal pedagogisch medewerkers kinderen gaan halen op basisschool De Nieuwe Veste en basisschool
De Pius X en 1 pedagogisch medewerker vanuit de peuterspeelzaal om 15:45 de groep op komt. Om ervoor te
zorgen dat we in de overige tijd niet meer afwijken van de BKR werken we met een tweetal diensten van 15:1517:15 en 15:45-17:15 deze pedagogisch medewerkers gaan om 17:15 naar huis bij een kind aantal van 30 of minder,
15:00-17:30 deze pedagogisch medewerker vertrekt om 15:00 vanaf de vestiging om de kinderen van basisschool
De Pius X op te halen met de Zo bus en gaat naar huis om 17:30 bij een kind aantal van 20 of minder, 15:00-18:00
deze pedagogisch medewerker treft om 15:00 voorbereidingen op de vestiging en de andere pedagogisch
medewerkers met de dienst van 15:00-18:00 vertrekt om 15:00 vanaf de vestiging om de kinderen van

basisschool De Nieuwe Veste lopend uit school te halen. Zij sluiten om 18:00 de vestiging als alle kinderen zijn
opgehaald.
Tijdens de naschoolse opvang op woensdagmiddag wijken wij af bij de start van de Bso, doordat er één
pedagogisch medewerker kinderen ophaalt van een tweetal basisscholen tussen 11:45-12:15 en op
vrijdagmiddag wijken we af bij de start van de Bso, doordat de tweetal pedagogisch medewerkers kinderen
ophalen van een drietal basisscholen tussen 15:15-15:45.
Groep
Afwijktijden:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Vso

Niet
15.15-15.45

Niet
15.15-15.45

Niet
11.45-12.15

Niet
15.15-15.45

Niet
15.15-15.45

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

7.00-8.45
15.45-18:00

7.00-8.45
15.45-18.00

7.00-8.45

7.00-8.45
15.45-18.00

7.00-8.30
15.45-18.00

Sprinters,
Steppers, Skaters
Deze tijden
wijken we niet
af:

Vso
Sprinters,
Steppers, Skaters

In vakanties kan het zijn dat wij afwijken van de Beroepskracht/kindratio.
Bij inzet van een even aantal pedagogisch medewerkers hanteren wij een pauze tijd van 1 uur. Bij inzet van een
oneven aantal pedagogisch medewerkers hanteren wij een pauzetijd van 40 minuten, zodat we niet over de 3
uurs regeling heen komen. Het kan ook zijn dat vestigingsmanager Esther Coppens bijspringt in pauze tijden.
Het schema ziet u hieronder.
Groep
Afwijktijden:
Sprinters,
Steppers, Skaters
Deze tijden
wijken we niet
af:
Sprinters,
Steppers, Skaters

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

08.00 – 08.30
13.00 – 15.00
16.30 – 17.00
Maandag

08.00 – 08.30
13.00 – 15.00
16.30 – 17.00
Dinsdag

08.00 – 08.30
13.00 – 15.00
16.30 – 17.00

Woensdag

08.00 – 08.30
13.00 – 15.00
16.30 – 17.00
Donderdag

08.00 – 08.30
13.00-15.00
16.30-17.00
Vrijdag

07.00 – 08.00
08.30 – 13.00
15.00 – 16.30
17.00 – 18.00

07.00 – 08.00
08.30 – 13.00
15.00 – 16.30
17.00 – 18.00

07.00 – 08.00
08.30 – 13.00
15.00 – 16.30
17.00 – 18.00

07.00 – 08.00
08.30 – 13.00
15.00 – 16.30
17.00 – 18.00

07.00 – 08.00
08.30 – 13.00
15.00 – 16.30
17.00 – 18.00

