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Inleiding 
Het doel van dit constant vernieuwend pedagogisch werkplan is o.a. het zichtbaar maken van hetgeen we doen. Het 

gaat daarbij dan om de dagelijkse gang van zaken en de manier waarop de groepsleiding haar kerntaken, het opvoeden 

en begeleiden van kinderen individueel en in groepsverband, uitvoeren. Er is gekozen voor één BSO totaal werkplan, 

om op deze manier ouders inzicht te geven in het totaalplaatje voor hun BSO kind. Hierdoor hopen wij hen inzicht te 

verschaffen in het verloopt van de BSO tijd voor hun kind, vanaf het moment dat het kind naar de basisschool gaat tot 

het moment dat het kind deze weer verlaat. Wat ook het moment is dat er afscheid van ons wordt genomen. BSO tante 

Riet, zal rustige dagen en/of vakantieperiode enigszins afwijken van dit plan. Dit met name om op rustige dagen te 

voorkomen dat kinderen zich eenzaam voelen. Het belang van het kind om zich prettig bij ons te voelen staat dan 

voorop. Zodra er voldoende groepsgenoten zijn om dat gevoel te kunnen wegnemen zal dit plan passend gemaakt 

worden. 

 

Er zijn zaken die zich niet laten vastleggen in een reglement, ondanks dat is het belangrijk dat de gehanteerde 

pedagogische visie wordt verwoord en op papier gezet; 

-  het bevordert de ontwikkeling en bewaking van een eenduidige, vaste pedagogische kwaliteit in onze 

organisatie. 

-  het maakt het pedagogisch handelen van de leiding zicht-en toetsbaar 

-  het maakt onze interne werkwijze inzichtelijk aan derden, zoals ouders, ouder klankbord groep en de 

personeelsgeleding. 

 

1. Groepsindeling 
Binnen BSO tante Riet worden twee samengestelde groep ondergebracht van ieder 20 kinderen. De X groep bestaat uit 

kinderen van 4 t/m 8 jaar en de Y groep bestaat uit kinderen van 8 tot einde basisschooltijd. 

 

2. Groepsverdeling 
Binnen Tante Riet is er sprake van een zestal groeps en/of verblijfsruimten.. Binnen deze ruimte zijn een aantal 

speel-en doe vlakken ondergebracht 

 

3. Groepsleiding 
De groepsleiding is gerelateerd aan de huidige CAO normering, zie ook onze web-site, onder ouderinfo. Het aantal 

leidsters en de situatie wordt bij elke verandering (zonodig) aangepast. 

Per jaar lopen een aantal stagiaires in ons kinderdagverblijf. Hieraan is een maximum van 1 per groep verbonden. 

Deze stagiaires worden begeleid door de leidsters die hiervoor Calibris gekwalificeerd zijn. 

 

4. (Globale) Dagindeling 
 

07.00-09.00 uur : Kinderen welke worden gebracht voor Voorschoolse opvang mogen rustig spelen tot het tijd 

is dat zij worden opgehaald om naar school gebracht te worden. 

 

14.30 -15.30 uur :  De kinderen worden gebracht en er is even tijd voor een praatje en wat drinken. 

 

15.30-18.30 uur :  Kinderen kunnen vrij hun activiteiten ontplooien. Gebruik van de computeropstelling 

geschied bij de jongste kinderen tot 7 jaar onder begeleiding van de leidster, de oudere 

kinderen mogen, met in achtname van de spelregels, zelfstandig gebruik maken van deze 

ruimte. Het buiten spelen gebeurd als gezamenlijke groep. 

 

16.30 - 18.30 uur :  De kinderen worden weer opgehaald. Kinderen welke  tussen 18.00 en 18.30 worden 

opgehaald krijgen nog een  kleinigheidje om hun maag mee te vullen. Dit tijdstip kunt u 

ook gebruiken om uw kind weer even te laten wennen na een vakantie of ziekte perioden, 



 

 

5. Groepsruimte indeling 
 

Algemeen 
Het aantal kinderen dat gebruik maakt van VSO is dusdanig gering dat er voor deze opvang gekozen is om alle 

BSO kinderen gebruik te laten maken van dezelfde ruimte. Dit is veelal de leef-en speelruimte van de jongste 

groep. Indien het aantal kinderen dusdanig groeit dat dit noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van de eigen 

groepsruimte.  

 

De samengestelde groepen beschikken over een eigen groepsruimte welke ook multifunctioneel gebruikt kan 

worden. Voor verschillende leeftijden zijn er spel, speel en ontspanningsmogelijkheden, voor zowel jongens als 

meisjes. 

Verder is er om te spelen en te knutselen een keur aan materialen. Er is een aparte leeshoek waar kinderen van 

beide groepen gebruik van kunnen maken. Verder is er een aparte workshop ruimte, ook van deze ruimte 

kunnen beide groepen, in onderling overleg, gebruik maken. 

 

Binnen de groepsruimte is een computeropstelling waar de kinderen, met in acht name van de computeregels en 

afspraken, kunnen computeren. 

 

De groepsruimte bied naast creatieve vormgeving ook de mogelijkheid tot spel en speelmogelijkheden. 

Hiervoor is materiaal en allerlei spelletjes aanwezig. Verder is er materiaal voor handen waarmee de kinderen 

kunnen kiezen om uit te rusten. Er is dus ruime keuze qua leeftijden en niveau van kinderen. Aangezien de BSO 

gevestigd is in een schoolgebouw bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van bepaalde schoolse faciliteiten, 

zoals de gang, het bewegingsonderwijs lokaal en het buitenspeel terrein. 

 

6. Belangrijke punten in de groep 
Het kinderdagverblijf hecht grote waarde aan algemene normen en waarde. Dit impliceert bij hoesten hand voor 

je mond, bij boeren Apardon@ zeggen, wanneer je iets in ontvangst neemt Adankjewel@ zeggen, als je iets geeft 

Aalstublieft@. Verder bij het verdriet of pijn doen van iemand leren we de kinderen Asorry@ te zeggen. 

 

Ook het omgaan met materiaal heeft bijzondere aandacht. 

 

Hygiëne binnen de groep staat hoog in het vaandel, mede hierom is gekozen voor alleen weg werp materiaal. 

Kinderen met een vieze neus/toet krijgen tissues of toeten poetsers. In toiletruimten en bij de knutselwasbak 

staat zeep en papieren weggooi handdoeken. Tissues worden ook mee naar buitengenomen als er buiten 

gespeeld wordt. Gebruikte tissues worden buiten opgeborgen in een emmer met deksel, die na het buitenspelen 

mee naar binnen gaat om geledigd en gereinigd te worden door de leidsters. 

 

Er bestaat een hygiëne protocol waarmee wordt gewerkt. In het protocol is opgenomen het schoonmaken van de 

toiletgroepen (leidsters-en kindertoiletten), keukenblok, eet-en slaapruimte. Dit gebeurd een aantal malen per 

dag. 

 

Er is voor het gebruik van de computeropstelling een vast aantal regels, kinderen worden hier bekend mee 

gemaakt. De regels zijn er vooral op gericht de gebruiksduur en gebruiksvriendelijkheid te onderschrijven. 

 

7. Vaste onderdelen in de groep 
Vastigheid is erg belangrijk voor kinderen. Dingen herhalen geeft hen zekerheid en vertrouwen. Daarom is het 

belangrijk de dagelijkse vastigheden nog maar eens op een rijtje te zetten, zodat een ieder die in het geheugen 

gegrift heeft. Gezien er door ons van scholen kinderen worden opgevangen worden kinderen bij binnenkomst 

iedere dag door ons gecontroleerd op hoofdluis. Zo nodig wordt er direct passende maatregelen genomen, zoals 

ouders informeren, kind met hoofdluis afzonderen van de groep en laten ophalen. 

 

Ontvangst . 
Leidsters spelen hierin een actieve rol. Zodra de kinderen zijn opgehaald uit school en op de locatie zijn, worden 

zij opgevangen door de leidster die met hen bespreekt wat ze gaan doen. Na het uittrekken van de schoenen e.d. 

wordt er eerst aan de groepstafel gedronken en wat gegeten. 

 

Het ophalen 



Het ophalen gebeurd alleen door de ouders/verzorgers of persoon welke vooraf is afgesproken (eventueel 

doorgebeld door ouders/verzorgers).Is een persoon niet aangemeld dan wordt er eerst contact opgenomen met 

de ouders/verzorgers alvorens het kind wordt meegegeven. Dit ook in geval van gescheiden levende ouders, 

indien het kind bij één van de ouders woont en het, zonder aanmelding, wordt opgehaald door de andere ouder, 

wordt hierover contact opgenomen met de zorgouder.  

 

Indien ouders om welke reden dan ook niet in staat zijn hun kind (tijdig) op te halen dan kan het dus gebeuren 

dat kinderen door derde (lees opa, oma, familie, etc) moeten worden opgehaald. Om misverstanden te 

voorkomen zijn hier voor door ons spelregels opgesteld.  

 

- De ouder/verzorger dient vooraf melding te maken van het laten ophalen door derde. Deze melding gaat 

gepaard met het beschrijven van de persoon welke ophaalt.  

 

- De melding wordt vervolgens door de leidster op de daglijst aangetekend. (Dit geldt ook voor personen die 

reeds meerdere malen zijn ingezet, dit i.v.m. het eventueel wisselen van leidsters voor het middag deel of voor 

het geval de betreffende leidster ziek naar huis moet). 

 

- Indien er niets op de daglijst is aangetekend dan wordt het kind niet meegegeven. Er wordt eerst contact 

gezocht met de ouders/verzorgers. Deze dienen dan de ophaler eerst te omschrijven. 

 

- Kinderen worden alleen meegegeven aan personen van 18 jaar en ouder. Indien hierover twijfel bestaat dan 

kan worden verzocht zich te legitimeren. Dit i.v.m. het meegeven van niet zelfredzame personen. 

 

 Het vertrek gaat altijd gepaard met het gedag zeggen. Verder zijn er vaste tijden afgesproken waarop kinderen 

opgehaald kunnen worden, dit om de rust op de groep te creëren. 

De breng-en ophaal (school) tijden zijn bindend. Dit impliceert dat kinderen die later dan de gebruikelijke 

schooltijden uit zijn, bv. door schoolreis, sportdag of anderzijds, worden niet meer door het vervoersteam 

opgehaald. Het blijft voor ouders wel mogelijk om op zo=n dag zelf voor een oplossing te zorgen zodat kinderen 

toch gebruik kunnen maken van de BSO. 

 

Het binnen spelen 
 

Bij het binnenspelen van de kinderen speelt de leidster voor de jongste kinderen een begeleidende, activerende 

en controlerende rol. Voor de oudere kinderen speelt de leidster een begeleidende -en controlerende rol. 

Kinderen vanuit de oudere leeftijdsfase bepalen meer zelfstandig wat ze willen gaan doen. Eventueel worden zij 

begeleid in het maken van hun huiswerk. 

 

Het buiten spelen 
 

Het buitenspelen  gebeurd altijd in groepsverband voor de jongste groep en onder toezicht van de 

groepsleidsters. Deze kan zich actief bezighouden met het buitenspelen. Voor het buitenspelen mogen we 

gebruik maken van het speelterrein van de naast ons gelegen peuterspeelzaal.    

 

Wat wel en wat niet. 

Het gebruik van stoepkrijt is alleen toegestaan om de grond. Kinderen worden aangesproken wanneer zij het 

stoepkrijt op de muren gebruiken. 

 

Weer naar binnen 

Na het buitenspelen wassen we voordat we weer iets anders gaan doen onze handen met water en zeep 

 

Zonnebrand 

Op alle vestigingen van kinderopvang Tante Thea draagt de organisatie zorg voor een voorraad aan 

smeermiddelen ter voorkoming van verbranding door de zon. Het beleid om meerdere keren per dag te smeren 

blijft gehandhaafd. Verder zal indien gewenst ouders verzocht worden een extra shirt mee te brengen, welk 

kinderen mogen dragen tijdens het buitenspelen. Bij felle zon dragen kinderen een pet en een t-shirt.. 

 

Computergebruik 
 

Tot 7 jaar gebeurd het computergebruik ten alle tijden onder toezicht van de groepsleidster. Deze speelt dan ook 

een actieve rol in wat en hoe lang er gebruik wordt gemaakt. Kinderen ouder dan 7 mogen, met in achtname van 



de spelregels, zelfstandig gebruik maken van de computer. De spelregels schrijven een beperkte speeltijd (20 

minuten) en omgangsgebruik voor. Kinderen mogen bij hun groepsleidster 1 computerspel tegelijk ophalen, 

welke zij mogen omruilen door inlevering van het eerder ontvangen spel. 

 

Het eten en drinken 
Tijdens de schoolweken krijgen de kinderen iets te drinken en iets lekkers zodra ze uit school komen. Voor 

kinderen wiens ouders laat zijn bij het ophalen hebben we nog een opkikkertje in de vorm van fruit, crackers of 

stukje koek. Er wordt opgelet dat kinderen onder alle omstandigheden genoeg drinken. In vakantieperiode 

gebruiken de aanwezige kinderen de lunch bij de BSO. 

 

Jarig 
Een jarige wordt, als het kind dit zelf op prijs stelt, altijd versiert met een feestmuts. Daarnaast ontvangt hij/zij 

een cadeautje van de kinderopvang. Alvorens er een eventuele traktatie wordt uitgedeeld wordt het kind door de 

groep toegezongen.  

 

Traktatie=s 
Kinderen kunnen in overleg met de leidster trakteren wat ze willen kiezen. Voor kinderen die met een eventuele 

traktatie vanwege allergieën e.d. niet mee kunnen doen met een traktatie heeft de leidster een speciale pot staan. 

 

Omgaan met knutseldingen 
Er is een grote hoeveelheid aan divers knutselmateriaal aanwezig. In overleg met de leidster mogen de kinderen 

hier zelf iets mee gaan doen. Bij thema momenten zoals vader-en moederdag worden er voorbeelden gemaakt 

waar kinderen, zonder dat dit een verplicht karakter heeft, aan mee mogen doen. 

 

Zieke kinderen 
Bij BSO kinderen kunnen we op twee manieren te maken krijgen met zieke kinderen; 

- Kinderen die ziek uit school komen of ziek worden op de BSO 

- Kinderen die ziek thuis zijn 

 

Kinderen die uit school komen en niet helemaal fit zijn worden door ons in de gaten gehouden, terwijl er vooral 

eerst contact wordt opgenomen met de ouders voor overleg. Kinderen met koorts, diarree of 

spuugverschijnselen moeten z.s.m. worden opgehaald. Dit geldt eveneens voor kinderen die met hoofdluis 

binnen komen. 

Voor het naar school brengen en halen stellen wij het op prijs als een ziek kind welk thuis is, wordt afgemeld. 

Indien een kind niet aanwezig is, terwijl dit volgens planning wel zou moeten zijn wordt er in ieder geval door 

ons contact opgenomen met de ouders. 

 

Vakantie=s 

In vakantieperiodes wordt er altijd gewerkt met een vakantieprogramma welk gekoppeld is aan een bepaald 

thema. Kinderen en ouders ontvangen vooraf hierover nadere informatie. Het programma wordt door alle 

kinderen afgewerkt. Kinderen maken tijdens vakantie=s gebruik van een totaal verzorging, dit betekend dat zij 

ook de lunch bij ons gebruiken. Thema programma worden vaak dusdanig opgezet dat ook onderdelen verwerkt 

worden waarbij kinderen betrokken worden bij andere doelgroepen, natuur, ouderen, dieren, enz, dan zij zelf.  

Meestal de zomervakantie, maar soms ook een andere vakantie wordt afgesloten met een eindfeest. 

Zoals eerder gememoreerd kan er, wanneer het aantal aanwezige kinderen te gering is, in dit soort periodes 

gewerkt worden met het samenvoegen van groepen/locaties. Ouders worden hierover vooraf geïnformeerd als 

hun kinderen een andere locatie gaan bezoeken. Kinderen kunnen ten alle tijden wel gewoon op hun eigen 

locatie worden gebracht en gehaald. Voor het vervoer van de kinderen zorgt de BSO coördinator, die hier samen 

met het vaste vervoersteam voor zal zorg dragen. Bij het samenvoegen van groepen/locaties zal evenredig 

worden gekeken naar de locatie waarop de activiteiten dan plaats gaan vinden. 

 

de Activiteiten 
Activiteiten van welke aard dan ook buiten het reguliere programma worden altijd tijdig bij de ouders gemeld en 

zo nodig gekoppeld met de deel OKG. Hierbij valt te denken aan leidstersdag (gezamenlijk verjaardagsfeest van 

de leidsters), voorleesweken met gastsprekers, voorleesontbijt/lunch, zomer waterfeest, komst van Sint en 

anderzijds bijzondere activiteiten 

 

de Feesten 
Feesten worden ten alle tijden in het dagelijks programma ingepast. Feesten welke bijzondere aandacht krijgen 

worden altijd gekoppeld met ouders en deel OKG. Hierbij valt te denken aan jubilea feesten, zomerfeesten, 



leidstersdag, Sint, kerst enz. Ouders krijgen van te voren te horen wat er gaat gebeuren en welke zaken men 

eventueel zelf mee moet nemen.  

 

Naast de eerder genoemde feesten, wordt middels het knutselen aandacht besteed aan dierendag, vader-en 

moederdag, de reguliere (christelijke) feestdagen en aan verjaardagen van opa-en oma=s. Dit ten alle tijden op 

vrijwillige basis. 

 

Ruilingen en vakanties 
Het aanvragen van een ruiling geschied ten alle tijden via de administratie. Ruilingen aangevraagd via de 

leidsters of de BSO chauffeurs kunnen niet worden gehonoreerd. 

 

Voor elke vakantieperiode worden ouders gevraagd aan te geven of hun kind aanwezig is, dit i.v.m. de planning 

voor activiteiten en uitjes. Eenmaal aangegeven is dit bindend voor de reservering. Indien ouders iets niet 

aangeven dan wordt er vanuit gegaan dat het kind niet zal deelnemen aan de activiteit of het uitje. Wanneer een 

reservering eenmaal is gemaakt is het niet meer mogelijk deel te nemen aan een dergelijke activiteit. Indien een 

kind toch verschijnt zal het elders (andere groep of locatie) worden ingedeeld 

 

Verwijdering opvang 
Kinderen welke moedwillig en bij herhaling andere kinderen bezeren en/of kwetsen, en materiaal (van de 

kinderopvang of van derden)moedwillig stuk maken kunnen van de opvang worden verwijderd. Voor het zover 

is zal er eerst een aantal gesprekken worden gevoerd met ouders en betreffend kind. Deze gesprekken hebben 

als doel het kind de gelegenheid te geven zijn/haar gedrag aan te passen, zodat bovenstaande zaken niet meer 

plaats vinden. Na drie waarschuwingsgesprekken zal de groepsleiding aan de directie het kind voordragen voor 

verwijdering van de opvang. Indien de directie besluit een dergelijke maatregel toe te passen, zal zij dit zowel 

mondeling als schriftelijk toelichten. Een afschrift hiervan zal worden toegezonden aan de (D)OKG. 

 

 

 

 


