Bijlage: Omvang en leeftijdsopbouw
stamgroepen, vaste pedagogisch
medewerkers
Regeling van de achterwacht
In beginsel is er 1 medewerker werkzaam op de locatie. De vestigingsmanager is de achterwacht en kan binnen 15
minuten op locatie zijn. Als de vestigingsmanager afwezig is, is de vestigingsmanager van onze locatie aan de
Sijzenlaan de achterwacht.

Samenstelling basisgroepen, verlaten basisgroep, opendeurenbeleid
Op dit moment hebben we bij Zo Outdoor bij Ferguson een verticale groep van 4 -12 jaar (Sprinters).
Als het kind aantal het toelaat, willen we toe naar 2 basisgroepen ingedeeld naar leeftijd:
Sprinters - kinderen van 4 tot 7 jaar
Skaters – kinderen van 7 tot 12 jaar.
Totaal kunnen er 32 kinderen per dag spelen. We kunnen nog uitbreiden naar 50 kinderen per dag.
Wij hanteren een open deuren beleid. Dit betekent dat de kinderen in alle ruimtes mogen spelen met alle
kinderen. Tijdens de eetmomenten (direct na school en aan het einde van de dag) gaat de groep naar de vaste
groepsruimte met de eigen pedagogisch medewerker. Dit kan ook buiten zijn als het mooi weer is. Buiten de
eetmomenten kunnen de kinderen zelf kiezen waar en met wie ze activiteiten gaan doen. Bij de
personeelsbezetting dragen we zorg voor stabiliteit en continuïteit. Elke week werkt hier dezelfde pedagogisch
medewerker.
We hebben 2 ruimtes waar de BSO-kinderen kunnen spelen. Bij binnenkomst is er een zeer ruime hal en rechts
ook een grote ruimte.
We zijn op dit moment open op dinsdag en vrijdag. Op maandag, woensdag en donderdag spelen de kinderen bij
Zo Outdoor in de Duinpan.
Op dit moment ziet het personeelsrooster er als volgt uit:
groep
dinsdag
vrijdag
Sprinters, 4-12 jaar, max. 20
Robin
Robin
Voor het ophalen van de kinderen uit school op dinsdagen, maken we gebruik van een tweede pedagogisch
medewerker. Als alle kinderen op de locatie aanwezig zijn, gaat zij weer weg. Op dit moment vervult onze
vestigingsmanager van de Sijzenlaan deze taak.
Bij wisselende kind aantallen, ziekte of vakantie van de vaste medewerker(s), proberen we altijd eerst een
andere vaste medewerker van Zo in te zetten die de kinderen al kent en anders kijken we of een medewerker van
onze flexpool kan ondersteunen. In het uiterste geval maken we gebruik van een uitzendkracht.
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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 dan de wettelijke BKR (Beroepskracht Kind Ratio). 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 vakanties
dezelfde drie-uursregeling van toepassing als in de dagopvang. Op voorwaarde dat minimaal 10 uur
aaneengesloten opvang geboden wordt.
Op dit moment wijken wij niet af van de BKR. Er zijn altijd voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig in
verhouding met het aantal kinderen. In vakanties spelen de kinderen bij Zo Outdoor in de Duinpan of bij Zo aan
de 2e Sweelinckstraat en houden we hun afwijkregeling aan (zie pedagogisch werkplan van deze locaties).
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