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Inleiding 

 

Voor u ligt het Pedagogisch beleidsplan van KindH met betrekking op de buitenschoolse 

opvang (BSO). 

In het beleidsplan beschrijven we onze missie en visie en de vertaling daarvan naar het 

pedagogisch handelen in de praktijk.  

Dit pedagogisch beleidsplan is geaccordeerd door het bestuur en de Centrale 

Oudercommissie van KindH. 

Het plan zal iedere twee jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast worden. De inbreng van 

medewerkers, bestuur en ouders is daarbij zeer noodzakelijk maar ook erg gewenst. We 

toetsen steeds of het beleid en de uitvoering op de werkvloer op elkaar aansluiten. Zo nodig 

kan het pedagogisch beleid tussentijds worden aangepast.  

Gezien de huidige extreme invloeden m.b.t. Covid 19 kan er niet altijd exact volgens dit 

pedagogisch plan gehandeld worden. We maken steeds een afweging hierin en proberen zo 

dicht mogelijk bij onze visie te blijven. 

Het pedagogisch beleidsplan wordt op de website www.kindh gepubliceerd. 
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 1. Missie  
De missie van Stichting KindH is: Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te 
ontwikkelen, om volwaardig mee te doen en samen op te groeien. Inclusiviteit betekent voor 
ons dat kinderen die (soms tijdelijk) wat meer zorg nodig hebben en kinderen met een 
(levenslange) beperking moeten kunnen meedoen in de samenleving. En zijn dus ook bij 
KindH welkom. 
 
Vanuit de missie van KindH is een vertaling gemaakt naar de missie van de BSO: 
Binnen de veilige, vertrouwde omgeving van het kind, buiten de schooltijden om, een 
huiselijke sfeer creëren waar het kind zich veilig en geborgen voelt, door een veelzijdig en 
passend aanbod en een professionele aanpak van de pedagogisch medewerker(s). 
 
Vanuit de missie kunnen een aantal kerntaken worden onderscheiden: 

 Veiligheid: We bieden een veilige basis met vaste pedagogisch medewerkers. 

 Respect: Kinderen en medewerkers gaan respectvol met elkaar om. 

 Zelfstandigheid: Zelfstandigheid wordt gestimuleerd waardoor het kind meer 
zelfvertrouwen krijgt. 

 Ontwikkeling: De BSO heeft als taak de algehele ontwikkeling van kinderen te 
stimuleren. 

 Creativiteit: We stimuleren de creativiteit van de kinderen. In het gebruik van 
materialen en in het omgaan met elkaar. 

 Samenwerken: We stimuleren het samenwerken met elkaar. 
 

 
In het verlengde hiervan heeft de BSO een belangrijke rol bij: 
 

 Uitwisseling van gegevens  tussen onderwijs en andere bij het kind betrokken 
organisaties (na toestemming van de ouders) 

 Samenwerking met partners zoals het onderwijs, sport- en hobbyverenigingen 
 
Tevens vervullen de pedagogisch medewerkers van de BSO een belangrijke functie als 
vraagbaak; de kinderopvang van KindH is een laagdrempelige voorziening waar ouders 
diverse opvoedingsvragen en –problemen kunnen bespreken.  
 
Wij vinden het belangrijk dat de processen in de organisatie duurzaam worden 
vormgegeven, dat er bewust wordt omgegaan met materialen en energie en dat er zorg een 
aandacht is voor de natuurlijke leefomgeving van de kinderen. 
 

2. Pedagogische visie 
 

Elk kind is uniek en volgt zijn eigen ontwikkeling in zijn eigen tempo. De ontwikkeling van het 
kind wordt bepaald door de wisselwerking tussen de aangeboren aanleg en de invloed van 
de omgeving, zoals het gezin, andere opvoeders, de school en vriendjes. 
Ieder kind verdient optimale ontwikkelingskansen om uit te groeien tot een zelfstandig, 
sociaal en evenwichtig mens.  

 
We sluiten aan bij de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen - Walraven.  
Ook in de wet Kinderopvang vinden we deze opvoedingsdoelen terug. 
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Professor Riksen -Walraven formuleert onderstaande opvoedingsdoelen: 
 

A. Een gevoel van emotionele veiligheid bieden 
B. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
C. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
D. De kans om zich waarden en normen, de “cultuur” van een samenleving eigen 

te maken: socialisatie. 
Op de BSO richten we ons vooral op onderdeel A en D, waarin onderdelen uit B en C 
impliciet toegepast kunnen worden. Vanuit emotionele veiligheid worden persoonlijke en 
sociale competenties ontwikkeld. En op de BSO hebben we te maken met kinderen uit 
verschillende culturen waardoor we de kinderen leren aandacht en respect voor elkaars 
verschillen en elkaars verschillende achtergronden te hebben. 

 
Mevr. Riksen- Walraven stelt dat het opvoedingsdoel ervaren van emotionele veiligheid 
wat haar betreft basaal is. Ook voor onze opvang is dit een belangrijk uitgangspunt. Een kind 
dat zich veilig voelt in zijn omgeving, kan zich ontspannen en kan zichzelf zijn. Het kind voelt 
zich goed en heeft energie en de drang om te leren en zich te ontwikkelen.  

 
A Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
Centraal bij het bieden van emotionele veiligheid is een warme en vertrouwde relatie tussen 
de pedagogisch medewerker en het kind. Hierbij vinden we het belangrijk dat er zoveel 
mogelijk vaste medewerkers zijn en dat er, zo mogelijk, een vaste kern van kinderen in een 
basisgroep is. Onze medewerkers beschikken over goede communicatieve vaardigheden, 
hebben oog voor verschillen tussen de kinderen en hebben aandacht voor ieder kind 
afzonderlijk én voor de groep als geheel. 
 
B Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.  
 -Emotionele competentie – Ik mag er zijn-1 
Bij de emotionele competentie staat centraal dat het kind het gevoel heeft dat  
hij of zij er mag zijn en op anderen kan vertrouwen. Het gaat om bewustwording  
van zichzelf, het vertrouwen op eigen kracht. We willen graag dat ieder kind het naar de zin 
heeft, plezier heeft in eigen lijf en leven. 
 

 - Cognitieve competentie – Ik voel, denk en ontdek 
Kinderen leren door te ontdekken, door van alles te proberen en te ervaren. 
We vinden het belangrijk om een rijke, stimulerende (spel)omgeving te bieden waarin de 
kinderen worden uitgedaagd om steeds weer nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te 
oefenen. 

 
- Communicatieve en taalvaardigheden  -Luister,  ik kan het zelf zeggen 
Kinderen beschikken over vaardigheden om contact met anderen te maken. Het gaat om het 
willen en kunnen begrijpen van anderen en om zichzelf begrijpelijk te kunnen maken. De 
taalontwikkeling wordt in de BSO gestimuleerd door veel kleine gesprekjes met de kinderen, 
door voor te lezen, te zingen etc. We stimuleren het samenspelen en het samen overleggen 
en spreken op een passend niveau met de kinderen, waarbij we ook regelmatig nieuwe of 
onbekende woorden aanbieden. 

 
 

                                                           
1 Voor de uitleg van de onderdelen B, C en D is gebruik gemaakt van formuleringen uit het “Pedagogisch Kader 

kindcentra van 0-4 jaar”van Elly Slinger en Loes Klerekoper 
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 - Motorisch – zintuiglijke competenties – Kijk, ik kan het zelf, het lukt me 
Kinderen hebben een aangeboren drang om dingen zelf te doen. Denk aan het zelf leren 
lopen, zelf fietsen, zelf eten en drinken. Het is belangrijk om de grove en de fijne motoriek 
verder te ontwikkelen en de kinderen zintuiglijke ervaringen te laten beleven als ruiken, 
voelen, proeven, horen en zien. We spelen buiten op een speelplein of in de buurt en al onze 
locaties beschikken over een speellokaal waar we ook in de wintermaanden 
beweegactiviteiten organiseren. Koken en bakken met de kinderen staat regelmatig op de 
planning. Samen met de kinderen ontdekken we  nieuwe gerechten en smaken en proberen 
we recepten uit verschillende culturen uit. 

 
 - Creatieve en beeldende competenties – Kijk, ik kan dansen, zingen, zelf iets maken 
Van nature zijn mensen geneigd om zich uit te drukken door middel van het maken van 
dingen, zoals verven, tekenen, kleien of door ritmes en muziek. Het kind moet de 
gelegenheid worden geboden om hun creatieve vaardigheden te ontwikkelen door hen 
verschillende materialen aan te bieden en met hen te zingen en te dansen en in het aanbod 
de samenwerking met andere verenigingen te zoeken. 

 
C Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
-Kijk, we doen het samen 
Kinderen ontwikkelen hun sociale vaardigheden door samen te spelen, elkaar te helpen, 
rekening met elkaar te houden. De sociale competenties ontstaan altijd in relatie met 
anderen. Op de BSO zijn dat de andere kinderen in de groep en de pedagogisch 
medewerkers. 

  
 D Gelegenheid bieden om zich waarden en normen eigen te maken, rituelen 
-Kijk,  iedereen is anders  
Het gaat hier om de morele competenties. Kinderen willen er graag bij horen en verlangen 
naar goedkeuring. Aan de hand van regels en gezamenlijke rituelen leren kinderen te 
gehoorzamen, voor zichzelf op te komen, gevoelens te uiten en respect te hebben voor 
verschillen. We houden op de BSO rekening met verschillen tussen kinderen en 
verschillende culturen. 

3. Pedagogische visie in de praktijk 
 

Bovenstaande opvoedingsdoelen vertalen we naar de dagelijkse praktijk en vormen de basis 
van waaruit we het pedagogisch klimaat, het activiteiten aanbod, de contacten met de 
ouders, zorg en begeleiding en de zorg voor kwaliteit vorm geven. 
 

 
Pedagogisch klimaat- interactievaardigheden 

 
Het pedagogisch klimaat wordt in grote mate bepaald door de interactie vaardigheden van 
de pedagogisch medewerkers. De belangrijkste interactievaardigheden beschrijven we hier: 

 
Emotionele ondersteuning, sensitieve responsiviteit 
Sensitieve responsiviteit betekent dat de medewerkers een gevoel van geborgenheid geven 
aan het kind, zodat het zich veilig en op zijn gemak voelt. De medewerker heeft oog voor 
signalen van het kind en reageert hier passend op met een gevoel van veiligheid en 
geborgenheid voor het kind tot gevolg. Onze medewerkers zijn warm en hartelijk en hebben 
(positieve) aandacht voor elk kind. Ze laten merken dat ze de kinderen zien en waarderen en 
ze helpen het kind even verder als dat nodig is. (denk aan troosten, complimentjes geven, 
aanmoedigen, interesse tonen) 
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Bij het communiceren neemt de pedagogisch medewerker de tijd, wacht op de reactie van 
het kind; lichaamstaal en oogcontact zijn ook belangrijke communicatievormen. Het 
taalgebruik van de pedagogisch medewerker is open en respectvol. 
Het is belangrijk dat er sprake is van een dialoog, dat er reactie op elkaar is, dat er echt 
contact is tussen medewerker en kind.  

 
Respect voor autonomie 
Ieder is kind is uniek en heeft zijn eigen temperament. De pedagogisch medewerkers 
hebben oog voor deze verschillen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een kind soms even 
met rust gelaten moet worden of zich juist even uit moet leven. De pedagogisch 
medewerkers bevorderen de zelfstandigheid van het kind en geven het de kans om zelf te 
experimenteren en te ontdekken en wachten af hoe de kinderen zelf problemen oplossen in 
plaats van direct in te grijpen.  

 
Structureren en grenzen stellen, rituelen 
Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan zelfstandigheid en autonomie van 
het kind vinden we het belangrijk dat het kind ervaart dat er een vaste structuur is en dat er 
grenzen zijn. Binnen die grenzen kunnen ze zich vrij bewegen. Het bieden van structuur 
geeft het houvast dat nodig is voor kinderen om zelfstandig activiteiten te ondernemen. En  
draagt bij aan herkenbaarheid en voorspelbaarheid wat zorgt voor rust en veiligheid bij 
kinderen. 
De pedagogisch medewerkers formuleren positief en werken daarom met heel weinig “nee-
regels”.  
“Nee” gebruikt de medewerker eigenlijk alleen maar bij gevaar, bijvoorbeeld: elkaar geen pijn 
doen, - geen dingen kapot maken - niet doen, nee dat is gevaarlijk.  
Er wordt een beperkt aantal positieve regels gebruikt: - om de beurt - we helpen elkaar - 
weer vrienden worden . 
Rituelen zijn een goede manier om de BSO voor de kinderen voorspelbaar te maken, maar 
ook een goed middel voor emotie- en gedragsregulatie. 
Rituelen zorgen voor imitatiegedrag en helpen kinderen om te leren om hun gedrag op 
elkaar af te stemmen. Denk bijvoorbeeld aan een vast ritueel voor het drink- en eetmoment, 
het bespreken van de dagplanning of het begroeten en afscheid nemen van elkaar. 
 
Informeren en uitleggen 
Om de wereld te leren begrijpen heeft het kind informatie en uitleg nodig.  
We verwoorden steeds voor de kinderen wat er gebeurt en wat we gaan doen. De 
pedagogisch medewerkers begeleiden wat ze doen en wat ze zien met taal en geven de 
kinderen daarbij steeds de gelegenheid om te reageren. Het is belangrijk om goed te kijken 
waar de belangstelling van het kind ligt, als de pedagogisch medewerker begrijpt waar het 
kind mee bezig is kan ze daarbij aansluiten, verrijken of proberen om te buigen.  
De pedagogisch medewerker zal steeds proberen om afspraken, regels en omgangsvormen 
uit te leggen aan de kinderen, waarbij de pedagogisch medewerker vanzelfsprekend het 
goede voorbeeld geven. 
Kinderen moeten vaak nog leren om aan hun gevoel woorden te geven. De pedagogisch 
medewerker probeert hen hierbij te helpen en het inzicht van het kind in zichzelf en anderen 
te vergroten door gevoelens te verwoorden en uit te leggen. 
Op de BSO lezen we veel voor en vertellen we verhalen. Verhalen helpen kinderen om 
samen te praten over belangrijke ervaringen en over wat hen interesseert, familie, ziek zijn, 
vakantie, eten, enzovoort. En inzicht te krijgen in wat dit voor hen betekent. 
Daarbij is ook aandacht voor het begeleiden van het contact met kinderen die een speciale 
ondersteuningsbehoefte hebben. Door kinderen uit te leggen dat ook deze kinderen deel uit 
maken van onze leefwereld en dat het contact met hen verrijkend kan zijn voor beiden wordt 
ruimte gemaakt voor diversiteit en inclusie. 
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Positieve interacties tussen kinderen stimuleren 
Kinderen gaan meestal graag naar de BSO omdat ze het leuk vinden om met andere 
kinderen te spelen. Kinderen leren door te spelen en door samen te spelen ontwikkelen ze 
hun eigen interactievaardigheden. We streven er naar de kinderen in een basisgroep met 
leeftijdsgenootjes te plaatsen zodat de kinderen aansluiting kunnen vinden met kinderen in 
hun eigen belevingswereld. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een sfeer waarin de 
kinderen zich veilig voelen bij elkaar en waarin ze positieve relaties kunnen opbouwen. Er is 
positieve aandacht voor alle kinderen, de pedagogisch medewerkers noemen de kinderen 
vaak bij naam. Er is aandacht voor nieuwe kinderen, voor verjaardagen en voor afscheid. 
Samen dingen doen geeft het kind het gevoel er bij te horen. Dat gaat gemakkelijker met 
behulp van gewoontes en rituelen. Als de kinderen weten hoe het gaat, kunnen ze mee 
doen. 
Een groep heeft positieve en negatieve kanten. Sommige kinderen worden overweldigd door 
een veelheid van prikkels en trekken zich terug; er zijn ook dominante kinderen waar 
anderen bang voor zijn. De pedagogisch medewerkers hebben oog voor de sociale relaties 
tussen kinderen en proberen negatieve relatiepatronen te voorkomen of als leersituatie te 
gebruiken. 
Een groep heeft vooral vele positieve kanten. Kinderen leren van elkaar. De pedagogisch 
medewerkers ondersteunen vriendschap tussen kinderen en stimuleren sociaal gedrag als 
elkaar helpen of troosten. Ze helpen kinderen samen te spelen en conflicten op te lossen. 
Het geeft plezier om samen te spelen! Daarnaast is het bij ons een plaats waar kinderen 
ontmoet kunnen worden die misschien iets anders zijn dan wij gewend zijn waardoor ontdekt 
kan worden dat kinderen daar ook positief contact mee kunnen hebben en onderhouden.  
 
Er is aandacht voor ontwikkelingsstimulering in de BSO.  
 
De cognitieve ontwikkeling 

 creatieve ontwikkeling 
 de taalontwikkeling 
 de motorische ontwikkeling 
 de sociaal-emotionele ontwikkeling 

 
Met behulp van genoemde interactievaardigheden in combinatie met een beredeneerd en 
gevarieerd aanbod aan materiaal en spelmogelijkheden helpt de pedagogisch medewerker 
het kind om zich voortdurend op alle gebieden verder te ontwikkelen. Kinderen leren door te 
ontdekken en uit te proberen (ruiken, voelen, proeven, etc), maar ook door te kijken en na te 
doen en door spel (bewegingsspel, fantasiespel, constructiespel). Door samen spelen en in 
interactie met andere kinderen wordt de sociaal emotionele ontwikkeling en de 
taalontwikkeling gestimuleerd. Kinderen leren op hun eigen wijze en in hun eigen tempo.  
 
De inrichting van de ruimte 
De ruimte is zodanig ingericht dat de kinderen zich er veilig voelen en uitgedaagd worden om 
te spelen. Er zijn verschillende hoeken ingericht waar de kinderen (samen) kunnen spelen. 
Er is veel materiaal aanwezig op de locatie. De pedagogisch medewerker zorgt er voor dat 
er afwisselend materiaal wordt aangeboden. Veel materialen kunnen de kinderen zelf 
pakken.  
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Activiteitenaanbod 
 

De pedagogisch medewerkers zorgen voor een beredeneerd, gevarieerd, uitdagend en 
speels aanbod aan activiteiten en materialen en kijken daarbij goed naar het individuele kind. 
De kinderen hebben keuzevrijheid in het kiezen van spel en activiteiten en worden betrokken 
bij het bepalen van het aanbod de bij de aanschaf van de materialen. 
Er is aandacht voor eventueel “huiswerk” dat het kind meekrijgt van school. De pedagogisch 
medewerkers kunnen huiswerkbegeleiding geven in overleg met ouders en/of school. 
Er wordt actief samenwerking gezocht met de scholen in het activiteitenaanbod dat wordt 
gedaan binnen de BSO. 
Er is aandacht voor de motorische, cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling 
van het kind. Hierbij kan worden samengewerkt met locale verenigingen. 
 

De ruimte is zo ingericht dat de kinderen optimaal worden uitgedaagd tot spel en er 
voldoende ruimte is voor bewegingsactiviteiten. De kinderen groeien op in een landelijke 
omgeving en buitenspelen is een belangrijk onderdeel van het aanbod aan de kinderen. 
Buitenspelen doen we op het schoolplein maar kan ook in de nabije omgeving zijn, mits de 
locatie veilig bereikbaar is voor het kind. 

 
Ouderbeleid 

 
We vinden het heel belangrijk om samen op te trekken met de ouders, ouders goed te 
informeren over de opvang en over de ontwikkeling van het kind in het algemeen en van hun 
eigen kind in het bijzonder en hen te betrekken bij de BSO.  
Informatie-uitwisseling, overleg en afstemming met betrekking tot de aanpak van de 
individuele kind zijn belangrijk. In een goed contact tussen medewerker en ouders ontstaat 
er wederzijds vertrouwen in elkaar. Door het laagdrempelige karakter van de BSO leggen 
ouders gemakkelijk vragen, zorgen en andere opvoedingskwesties bij de pedagogisch 
medewerkers neer.  

 Intakegesprek 
Als een kind wordt geplaatst houdt de pedagogisch medewerker een intakegesprek 
met de ouders (op de BSO locatie). Tijdens het intakegesprek wordt ook het 
inschrijfformulier met de ouders doorgenomen. 

 Informatiefolder 
Bij de inschrijving ontvangen ouders een informatiefolder met praktische informatie 
over de BSO 

 Gesprekjes met ouders bij halen en brengen 
We vinden het belangrijk om tijdens het halen en brengen even tijd te hebben om met 
de ouders te praten. Ouders kunnen aangeven of er iets heeft plaatsgevonden wat 
het kind misschien bezig houdt en de pedagogisch medewerker kan vertellen over 
wat tijdens de BSO is voorgevallen of wat de pedagogisch medewerker is opgevallen 
met betrekking tot een kind.  
Het gaat hier om korte gesprekjes met de ouders, als er meer tijd nodig is wordt er 
een afspraak gemaakt. 

 Nieuwsbrieven   
Elke locatie heeft zijn eigen manier om ouders te informeren in nieuwsbrieven of 
krantjes. 

 Materialen mee naar huis 
 Kinderen krijgen af en toe materialen mee naar huis, het kan gaan om bijvoorbeeld 

een “werkje” dat het kind heeft gemaakt. 
 Oudercommissie 

Op iedere locatie is een oudercommissie actief wanneer er meer dan 50 kinderen 
ingeschreven staan. De oudercommissie heeft regelmatig overleg met de 
pedagogisch medewerkers en ondersteunt de pedagogisch medewerker bij vieringen, 
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uitstapjes en activiteiten. Een oudercommissie kan samen met ouders van de 
peutergroepen en de dagopvang worden gevormd. Bij het ontbreken van een 
oudercommissie worden ouders rechtstreeks geïnformeerd over zaken die normaal 
gesproken via de oudercommissie dienen te lopen.  

 Ouderhulp bij activiteiten 
We stellen het zeer op prijs als ouders willen helpen bij activiteiten en vieringen. 

 Cliëntenraad 
KindH heeft een Centrale Oudercommissie (COC), waarin een afvaardiging van alle 
oudercommissies en/of ouders van de verschillende locaties is vertegenwoordigd. Zie 
reglement Cliëntenraad.  

 Klachtenregeling 
We streven naar het aanbieden van hoogwaardig kinderopvangwerk. Toch kan het 
voorkomen dat een ouder niet tevreden is. We bespreken mogelijke klachten met de 
ouders en proberen samen tot een oplossing te komen. Als dit niet leidt tot een 
bevredigende oplossing dan kunnen ouders een klacht indienen middels de door het 
bestuur vastgestelde klachtenregeling. Ouders kunnen er ook altijd voor kiezen om 
een klacht rechtstreeks in te dienen bij de externe klachtencommissie. 
 

Samenwerking primair onderwijs 
 

De BSO heeft korte lijnen met de scholen waarvoor zij de BSO verzorgt.  
Als er aanleiding toe is zal, na overleg met de ouders, contact worden gezocht met de intern 
begeleider of leerkracht van het basisonderwijs. Zo leren pedagogisch medewerkers en het 
onderwijs steeds beter wat er gedaan wordt en van elkaar verwacht wordt. Vanuit onze visie 
om BSO binnen scholen te organiseren is er dagelijks contact tussen de pedagogisch 
medewerkers en de leerkrachten. 

 

 Het activiteitenaanbod en de gebruikte programma’s worden zoveel mogelijk 
afgestemd met de scholen. 

 Binnen KindH is er een veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 Het is belangrijk om tijdens de contacten met de basisschool ook te zorgen 
voor terugkoppeling van de basisschool over de kinderen die de school 
bezoeken wat betreft zaken die van belang kunnen zijn voor het kind op de 
BSO. De ouder geeft hiervoor toestemming middels ondertekening van het 
inschrijfformulier. 

 Binnen de samenwerking van KindH en de scholen in Uithuizen wordt gewerkt 
volgens het visieplan kindcentrum. Opgesteld in 2017 door de 3 basisscholen 
in Uithuizen. 

 
 

Zorg en begeleiding, ontwikkeling volgen 
    

 

Voor het volgen van de ontwikkeling van kinderen gebruiken we het kindvolgsysteem van 
Pravoo. Hierin is een BSO gedeelte verwerkt waarin aandacht is voor kenmerken van het 
kind die belangrijk zijn voor welzijn van het kind op de BSO. 
De professionele blik van de pedagogisch medewerker is van onschatbare waarde.  
We vinden het belangrijk om de signalen zo vroeg mogelijk te herkennen en te bespreken 
met de ouders. Alle gegevens over de kinderen worden in het kind-dossier bewaard. 
Daarnaast vinden wij het in het belang van het kind belangrijk dat er een overdracht 
plaatsvindt tussen de ouders, school en de BSO indien er gebeurtenissen hebben 
plaatsgevonden die impact kunnen hebben op het emotionele of fysieke welzijn van het kind. 
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Eventueel kan samenwerking worden gezocht met of advies worden gevraagd aan een 
intern begeleider. 
De intern begeleiders hebben goede contacten met de wijkverpleegkundigen en artsen van 
de GGD/JGZ, met het CJG en andere deskundigen en organisaties die zich richten op het 
jonge kind. 
Verder werken wij met het Protocol ‘Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor 
de kinderopvang’. Alle onze pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van de Meldcode  
huiselijk geweld en kindermishandeling en weten welke stappen er gezet dienen te worden 
zodra er een vermoeden is van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. 
 
Indien er vraag is naar vormgeving van meertalige buitenschoolse opvang dan zal KindH hier 
een aanvullend beleidsplan voor opstellen. 
 
1 keer per jaar krijgen ouders een uitnodiging voor een tienminutengesprekje met de mentor 
van het kind.  

 
Samenstelling van de groepen, pedagogisch medewerkers, vrijwilligers, stagiaires 

 
De groepen bestaan uit kinderen van 0 – 13 jaar, 2 - 13 jaar of 4 - 13 jaar. Afhankelijk van de 
locatie. 
De groepsgrootte is afhankelijk van de locatie en de leeftijd, maar de groep bestaat 
maximaal uit 20 kinderen van 4 tot 8 jaar of 30 kinderen van 8 tot 12 jaar. In hoofdstuk 7: 
Locaties, staat per locatie het maximale aantal kinderen per groep aangegeven. Ieder kind 
wordt geplaatst in een basisgroep, zoveel mogelijk bij leeftijdsgenootjes. Bij gemengde 
groepen is het aantal kinderen in de groep niet hoger dan toegestaan voor het jongste kind in 
de groep. 
Iedere groep heeft per 8-12 kinderen 1 pedagogisch medewerker en bestaat uit een vaste 
kern kinderen. Het kan voorkomen dat een kind met meerdere pedagogisch medewerkers te 
maken heeft. Dit is evenals de groepsgrootte afhankelijk van de groepssamenstelling. 
Soms moeten groepen zo gecombineerd worden dat een deel van de kinderen op een 
andere dag in een andere basisgroep wordt geplaatst. Op het inschrijfformulier wordt 
hiervoor  
toestemming aan de ouders gevraagd. We zorgen er altijd voor dat er een vaste kern 
kinderen bij elkaar in dezelfde basisgroep zit. 
De pedagogisch medewerker wordt soms ondersteund door een vrijwilliger of stagiaire. 
Tevens is er een achterwachtregeling voor het geval de pedagogisch medewerker uitvalt. 
Tijdens het intakegesprek wordt aan ieder kind een mentor toegewezen. De mentor is het 
eerste aanspreekpunt voor het kind, de ouders en de school. Zaken die van belang zijn voor 
het emotionele en fysieke welzijn van het kind worden vastgelegd in een dossier. Bij 
afwezigheid van de mentor zal een andere pedagogisch medewerker deze taak overnemen. 
 
Er is een taakomschrijving voor eventuele vrijwilligers en stagiaires, en er wordt met een 
contract gewerkt. 
 
Extra dagdelen 
In overleg met de administratie kunnen er extra dagdelen buiten het contract om afgenomen 
worden. Deze zullen volgens het tarief in rekening worden gebracht. 
 
Vakantie- en margedagen 
Op vakantie en margedagen kan het voorkomen dat er korte tijd 1 pedagogisch medewerker 
aanwezig is op een groep van meer dan 8-12 kinderen. Tussen 12.00 uur tot 13.00 uur 
zullen de pedagogisch medewerkers afwisselend ieder een half uur pauze hebben.  
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Pedagogisch medewerkers 
Er wordt regelmatig met 1 pedagogisch medewerker op de groep gewerkt. Vaak is er naast 
de pedagogisch medewerker een stagiaire en/of vrijwilliger aanwezig. En er zijn vrijwel altijd 
meerdere mensen in een gebouw aanwezig. Binnen KindH is er een achterwachtregeling. 
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recente aangevangen cao kinderopvang. 
Bij inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. Overeenkomstig de meest recent aangevangen cao 
kinderopvang. 
 
Wennen 
Als een kind voor het eerst naar de BSO gaat is alles nieuw voor het kind, de omgeving, het 
spelmateriaal, de pedagogisch medewerkers en andere kinderen. Voordat het kind voor de 
eerste keer komt wordt er een intake gesprek gehouden waarbij het kind en de ouders 
kennis kunnen maken met de mentor, zodat het kind op de eerste dag weet bij wie het 
terecht kan. Mocht een kind het de eerste keer moeilijk hebben, dan zal hij of zij extra 
aandacht van de pedagogisch medewerker krijgen. Wanneer een kind ontroostbaar is, wordt 
er contact opgenomen met de ouder/verzorger. Ook als het kind in een nieuwe stamgroep 
wordt geplaatst krijgt het op de eerste paar keer extra aandacht van de pedagogisch 
medewerkers. Bijvoorbeeld bij de overgang van de dagopvang naar een de BSO. Er zal 
opnieuw een gesprek worden gehouden zodat de behoeften van kind, ouders en opvang 
goed op elkaar worden afgestemd. Het kind heeft op de BSO immers vaak met andere 
medewerkers, groepsgenoten, regels en gewoonten te maken dan op de dagopvang. We 
maken duidelijke afspraken met ouders over het halen en brengen van kinderen (zie protocol 
ophalen van kinderen). En we nemen een lijst met toestemmingsvragen door met betrekking 
tot bijvoorbeeld uitstapjes en het vervoer in een auto. 
 
Pedagogisch coach/ beleidsmedewerker 
Binnen onze stichting werken wij met een pedagogisch coach en een beleidsmedewerker. 
De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling van het 
pedagogisch beleid zorgt ervoor dat er wordt gewerkt volgens het pedagogisch beleidsplan. 
De pedagogisch coach coacht de medewerkers bij het dagelijks werk.  
 
Kinderen met een beperking 
Kinderen met een beperking zijn zeker welkom op de BSO. KindH heeft inclusie als 
belangrijk uitgangspunt in haar visie. Inclusie heeft meerwaarde zowel voor het kind met 
beperkingen als voor de andere kinderen die de BSO bezoeken. De toelating gebeurt in 
nauw overleg met de ouders en de intern begeleider. Hierbij wordt altijd gekeken welke 
ondersteuningsbehoefte het kind heeft en op welke wijze KindH hierbij kan aansluiten. 
Daarbij is oog voor of de kinderopvang het kind kan bieden wat het nodig heeft en/of er 
speciale voorzieningen nodig zijn. Uiteraard wordt ook gekeken of de pedagogisch 
medewerker voldoende tijd, kennis en ruimte heeft voor het bieden van de extra zorg dat het 
betreffende kind nodig heeft en welke impact  het plaatsen van het specifieke kind met een 
beperking heeft op de groep. Als alle mogelijkheden zijn belicht en we komen tot de 
conclusie dat we het kind niet kunnen bieden wat het nodig heeft kan in uitzonderlijke 
situaties worden besloten om een kind niet te plaatsen. 
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4 Veiligheid en gezondheid 
 

Op de BSO is de zorg voor een goede hygiëne en veiligheid een basisvoorwaarde. Zie ook 
het veiligheid- en gezondheidsbeleid van onze organisatie. 

 
Veiligheid 
In de ruimte, maar ook daarbuiten, is de pedagogisch medewerker alert op alles wat de 
veiligheid van het kind kan bedreigen. In de groepsruimte bewaakt de pedagogisch 
medewerker de veiligheid van het spelmateriaal en meubilair. Kapot materiaal laat ze op tijd 
repareren of ze gooit het weg. Schadelijke stoffen, zoals schoonmaakmiddelen staan hoog 
opgeborgen. Hete koffie en thee worden veilig weggezet. Scharen, prikpennen etc. worden 
alleen onder toezicht gebruikt. De pedagogisch medewerker voorkomt dat kinderen 
onopgemerkt alleen naar buiten of van het terrein af kunnen lopen. De buitenruimte wordt 
gecontroleerd op glas, kattenpoep en ander afval. De medewerker let goed op de kinderen 
die op de buitentoestellen spelen. De toestellen worden regelmatig gekeurd. Kinderen 
mogen naar een niet-aangrenzende buitenruimte gaan indien deze goed en veilig bereikbaar 
is en de ruimte in de directe nabijheid van het kindcentrum is. 
 
Hygiëne 
De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor een schone groepsruimte en ventileert 
de groepsruimte regelmatig. Na toiletbezoek worden de handen/handjes gewassen. 
De pedagogisch medewerker controleert of de toiletten schoon zijn.  
De pedagogisch medewerker  en de kinderen gebruiken wegwerpdoekjes voor het 
schoonmaken van neuzen en monden.  
Het speelgoed wordt minimaal 4 x per jaar, of eerder wanneer nodig, schoongemaakt in 
samenwerking met de ouders. 
 
Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd.  
 
EHBO en BHV 
Alle pedagogisch medewerkers beschikken over een BHV-diploma en een erkend  kinder-
EHBO-diploma en volgen jaarlijks een herhalingscursus. 
De medewerkers zijn op de hoogte van de brandpreventiemaatregelen in het gebouw waar 
de BSO is gevestigd. Ze kennen het ontruimingsplan en weten waar ze blusmiddelen kunnen 
vinden. 
 
Gezonde leefomgeving 
Een gezonde leefomgeving is een omgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot 
een gezond gedrag en waar de druk op gezondheid zo laag mogelijk is. Voor KindH betekent 
dit dat de omgeving: 

 Schoon en veilig is 

 Uitnodigt tot bewegen en spelen 

 Er rekening wordt gehouden met de behoeften van kind en medewerkers 

 Er aandacht is voor een goede milieukwaliteit 

 Er ruimte is om buiten te kunnen spelen 

 We werken volgens de richtlijnen en adviezen van het RIVM (denk aan de Corona 
periode) 
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We werken per locatie met een veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
We willen graag een beleid creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle 
medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen 
het vormgeven van het beleid zijn:  
1) het bewustzijn van mogelijke risico’s 
2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s en  
3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met andere betrokkenen.  
 
Het is belangrijk dat we elkaar aanspreken op veiligheids- en gezondheidsthema’s. Dit alles 
met het doel een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen 
spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
Buitenspelen in de zon 
Wij vragen de ouders zonnebrandcrème te verstrekken aan de BSO dat gebruikt kan worden 
voor hun kind. Zodat de medewerkers het kind in kunnen smeren, voordat ze buiten gaan 
spelen, indien het zonnig weer is. Op de BSO is ook zonnebrandcrème aanwezig. 
 

5. Voedingsbeleid 
Wij vinden het belangrijk om kinderen gezonde voeding te bieden. Dat draagt bij aan een 
gezonde ontwikkeling. 
Wij volgen daarbij de richtlijnen voor gezonde voeding van het voedingscentrum. Voor de 
keuze van gezonde producten houden we de Schijf van Vijf aan. Als je eet volgens de Schijf 
van Vijf krijg je voldoende mineralen, vitamines, eiwitten, koolhydraten, vetten en vezels 
binnen. Producten die niet in de Schijf van Vijf staan producten, zijn te zout, te zoet, bevatten 
ongezonde vetten of te weinig vezels. 
Als je er te veel van neemt, is dat ongezond. Voedingscentrum verdeeld deze minder 
gezonde producten in 2 categorieën; dagkeuzes en weekkeuzes. Producten uit de 
‘dagkeuze’ categorie zijn kleiner en minder ongezond dan de weekkeuzes. Wij bieden op 
onze locaties naast de gezonde producten uit de schijf van vijf af en toe ‘dagkeuze 
producten’ aan (vooral als broodbeleg). Weekkeuze producten bieden we niet aan.  
 

Wij hanteren vaste eettijden. Dit zorgt voor een herkenbaar ritme en dat levert de kinderen 
rust op. We eten samen aan tafel, zowel tussen de middag als bij tussendoor momenten. We 
nemen rustig de tijd om te eten en zorgen voor een fijne sfeer. Onze pedagogisch 
medewerkers geven het goede voorbeeld aan tafel. Onze pedagogisch medewerkers 
bepalen wanneer het kind eet, het kind bepaalt uit een gezond voedingsaanbod wat het eet 
en hoeveel het daarvan eet. Wij dringen geen eten op. 
 
Allergieën en individuele afspraken 
Wij houden rekening met allergieën van kinderen. Er is ook ruimte om individuele afspraken 
te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het voedingsbeleid, bijvoorbeeld 
bij een dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging.  
 

Traktaties en feestjes 
Een verjaardag betekent feest en dan mag er getrakteerd worden. Dat kan een niet-eetbare 
traktatie of een eetbare traktatie zijn. Wij vinden het belangrijk dat de eetbare traktaties zo 
gezond mogelijk zijn. 
Traktaties van groenten en / of fruit zijn altijd goed. Toch iets anders? Hou het dan klein 
bijvoorbeeld een doosje rozijntjes, één koekje of snoepje, of handje popcorn, klein water 
ijsje. 
Bij speciale gelegenheden bieden wij incidenteel ook een kleine traktatie volgens 
bovenstaande richtlijn aan. Op al onze locaties ligt een traktatiemap met voorbeelden van 
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traktaties ter inzage. Regelmatig worden eetbare traktaties na het uitdelen mee naar huis 
gegeven en niet terplekke opgegeten. Daarom is het fijn dat traktaties verpakt worden 
aangeboden. 
 
Aanbod eten en drinken 
We bieden kinderen bij de lunch en tijdens tussendoortjes gezonde producten aan. In het 
overzicht hieronder kunt u zien hoe ons dag schema er uit ziet en wat wij bij de verschillende 
eetmomenten aanbieden. 
 
Tussendoortje in de ochtend 
Drinken: 
We drinken water (kraanwater, eventueel met stukjes fruit of groenten). Kinderen mogen ook 
altijd water drinken als ze dorst hebben. 
Op sommige locaties bieden we ook (vruchten)thee zonder suiker. 
Eten: 
We bieden een wisselend aanbod fruit en groenten, zoals stukjes appel, peer, banaan, kiwi, 
druiven, meloen, aardbei, mandarijn, stukjes worteltjes, komkommer, paprika, 
snoeptomaatjes en af en toe minder bekende soorten zoals avocado, radijs en rettich of 
stukjes gekookte groenten zoals pompoen, courgette en pastinaak of roosjes gestoomde 
bloemkool of broccoli. 
 
Lunch 
Eten: 
We eten een broodmaaltijd of een andere gezonde maaltijd. 
Broodmaaltijd 
De broodmaaltijd bestaat uit volkoren of bruin brood met beleg eventueel aangevuld met 
groenten 
(rauwkost). 
We bieden gevarieerd broodbeleg aan uit de schijf van vijf. Naast deze beste keuzes bieden 
we maximaal 3 soorten beleg aan uit de middenweg categorie. 
Beleg soorten uit de Schijf van Vijf: 

 Halvarine of margarine uit een kuipje 

 Fruit, zoals banaan, appel, aardbei; 

 Groenten, zoals tomaat en komkommer of een groentespread zonder zout en suiker 

 Zuivelspread of hüttenkäse 

 Kaas of smeerkaas soorten 

 Notenpasta of pindakaas zonder zout en suiker 

 Ei (gekookt of gebakken) 
 
Beleg soorten Dagkeuzes, hiervan bieden we er maximaal 3 tegelijk bij een broodmaaltijd 
aan: 

 (Halva)jam 

 Vruchtenhagel 

 Appelstroop, vruchtenstroop, of honing 

 Komkommer-, Tonijn-, selderie-, komkommer-, zalm-, of eiersalade, of sandwichspread 

 Hummus  

 Minder vette en minder zoute vleeswaren zoals kipfilet, ham, boterhamworst, kalkoenfilet. 
 
Drinken: 
We bieden zowel water als melk (en karnemelk) aan bij de lunch. 
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Tussendoortje in de middag 
Drinken: 
We drinken water (kraanwater, eventueel met stukjes fruit of groenten). 
Kinderen mogen ook altijd water drinken als ze dorst hebben. 
Af en toe bieden we ook (vruchten)thee zonder suiker. 
Eten: 
Als tussendoortje in de middag bieden we wisselende opties aan zoals: 

 Fruit 

 Groenten 

 Volkoren knäckebröd, volkoren krentenbrood, volkoren mueslibrood, volkoren soepstengel, 
volkoren biscuitje  

 Ongezoete yoghurt (met fruit, of muesli)  
 
Op de BSO worden geen warme maaltijden geserveerd. Wel wordt er op sommige 
vakantiedagen gekookt en wordt er dan warm gegeten ter aanvulling op of ter vervanging 
van de lunch 
 
Voedingshygiëne: bereiden en bewaren van voeding 
Wij gaan veilig om met het eten van de kinderen om te voorkomen dat ze ziek worden. Bij 
het bereiden en bewaren van voeding hanteren wij de hygiënecode voor kleine instellingen. 
Voor het eten wassen alle 
kinderen en begeleiders hun handen met zeep 
 

6. Beweegbeleid 
KindH vindt voldoende en spelenderwijs bewegen belangrijk voor de ontwikkeling van 
kinderen. Op jonge leeftijd gezond beweeggedrag aanleren is makkelijker dan op latere 
leeftijd ongezonde gewoontes afleren. 
Voor kinderen is spelenderwijs bewegen heel belangrijk. 
Niet alleen om dagelijkse dingen uit te voeren, zoals kruipen, lopen, zelf eten of op een stoel 
klimmen, maar met name voor de totale ontwikkeling van het jonge kind. De basis voor een 
goede motorische ontwikkeling wordt al gelegd in de eerste zes maanden. Door veel en 
gevarieerd te bewegen leert het kind vele bewegingen onder de knie te krijgen. Bewegen is 
echter ook belangrijk bij het leren van taal. Kinderen leren begrippen als onder, boven, over, 
achter, links en rechts alleen door ze zich bewegend eigen te maken. 
Door mee te doen aan bewegingsspelletjes legt het kind contact met leeftijdsgenootjes. Ze 
leren samen spelen, maar ook ruzie maken en teleurstellingen verwerken. Kinderen die veel 
(buiten) spelen zijn beter toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien. Zij hebben 
relatief minder kans op ongevallen en zullen bij ziekte ook sneller herstellen. Ook zijn zij 
mentaal sterker. Al met al lopen zij minder gezondheidsrisico’s. 
Kinderen hebben plezier in bewegen en bewegen vanuit zichzelf de hele dag.  
Het is dus belangrijk kinderen veel te laten bewegen, spelen en ontdekken. 
Zowel binnen als buiten. Kinderen moeten hiervoor voldoende gevarieerde speel- en 
bewegingsmogelijkheden krijgen. De kwaliteit van het leven van een kind wordt in grote mate 
bepaald door de mogelijkheden die het krijgt om te spelen. Binnen en buiten, alleen en 
samen, vertrouwd en nieuw, rustig en spannend, met en zonder volwassenen om zich heen. 
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Bij KindH hebben de meeste pedagogisch medewerkers een cursus “beweegkriebels” 
gevolgd. Wij streven er naar om al onze medewerkers hier in te scholen. 
 
Bewegen is een vast onderdeel van ons aanbod. We proberen ieder dagdeel tenminste een 
uur actief in beweging te zijn met de kinderen. We doen dit bijvoorbeeld door buiten te 
spelen, naar de speeltuin in de buurt te gaan, door beweegspelletjes te doen of door 
materialen klaar te leggen die uitnodigen tot bewegen. 
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7. Opleiding en Training 

 
Het is belangrijk dat onze medewerkers deskundig en goed opgeleid zijn.  
Alle pedagogisch medewerkers beschikken over de vereiste opleidingskwalificaties. 
Daarnaast worden er regelmatig trainingen en bijscholingen aangeboden, onder meer op het 
gebied van signalering van kindermishandeling en huiselijk geweld, signalering van 
ontwikkelingsachterstanden, gedragsproblemen en andere problematiek. Het lezen van 
vakliteratuur, het bijhouden van interessante websites, bezoeken van congressen of 
symposia zijn eveneens mogelijkheden op de vereiste kennis en vaardigheden op peil te 
houden. Jaarlijks wordt een scholingsplan opgesteld. 

 
Stagiaires: 
Stagiaires zijn welkom op de BSO.  
Stagiaires kunnen na instructie en onder begeleiding en toezicht van de medewerkers allerlei 
voorkomende werkzaamheden verrichten, zoals begeleiden van (spel)activiteiten, 
voorbereiden en uitvoeren van een activiteit. Ook verzorgende handelingen zoals handen 
wassen en assisteren bij het eten kunnen door de stagiaires worden gedaan. Een stagiaire 
krijgt binnen KindH een praktijkbegeleider toegewezen die de stagiaire zal begeleiden. 
We begeleiden stagiaires van de opleidingen: Helpende Welzijn en Service Medewerker, 
Pedagogisch Medewerker en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. 
 
Vrijwilligers 
Vrijwilligers vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker(s) 
die op het moment van aanwezigheid van de vrijwilliger de groep leidt. Zij hebben recht op 
deskundige begeleiding van de pedagogisch medewerker(s). 
De vrijwilliger assisteert de pedagogisch medewerker(s) in de zorg voor de kinderen, het 
begeleiden van activiteiten en licht huishoudelijke taken. 

8. Kwaliteitszorg 
Om de kwaliteit van de BSO te waarborgen is het belangrijk om regelmatig te evalueren of 
het vastgestelde beleid en de vastgestelde protocollen nog voldoen en of wordt gewerkt 
volgens het beleid. Van belang is vooral hoe het gaat op de groepen. Daarom brengt de 
coördinator-BSO jaarlijks groepsbezoeken. Op overleggen met de medewerkers worden via 
een vast schema onderdelen uit het pedagogisch beleidsplan besproken. 

9. Bestuur en organisatie 

 
De buitenschoolse opvang in gemeente Het Hogeland wordt uitgevoerd door stichting KindH. 
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid en voor het 
toezicht op de uitvoering daarvan. De dagelijkse leiding van de buitenschoolse opvang is de 
verantwoordelijkheid van de coördinator en de  coördinator BSO.  

 
Bij de Stichting zijn mensen werkzaam in de volgende functies: 
Pedagogisch medewerker  
Intern Begeleider 
Administratief medewerker 
Coördinator 
Pedagogisch coach 
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Pedagogisch beleidsmedewerker 
Coördinator BSO 
Coördinator stagiaires en vrijwilligers 
Huishoudelijk medewerker 
 
Daarnaast zijn er vele vrijwilligers en stagiaires actief.  
Iedereen is, indien vereist, in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
 

10. BSO Locaties 
Centraal administratiekantoor, Hoofstraat West 5b 9981 AA Uithuizen 

 
Buitenschoolse opvang KindH locatie NSU, Oude Tilsterweg 2 9981 JT Uithuizen  
Maximaal aantal kinderen : 30 
 
Kinderopvang KindH locatie Klein Duimpje, Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 
Maximaal aantal kinderen: 16 in de leeftijd van 0-13 jaar 
 
Kinderopvang KindH locatie OBS Klinkenborg Kantens, Pastorieweg 6 9995 PM Kantens 
Maximaal aantal kinderen: 16 in de leeftijd van 0-13 jaar 
 
Buitenschoolse opvang KindH locatie OBS F.H. Jansenius de Vries, Westervalge 5 
9989 ZG Warffum  
Maximaal aantal kinderen: 20 in de leeftijd van 4-13 jaar 
 
Kinderopvang KindH locatie OBS Nijenstein, Onnemaweg 1 9997 NG Zandeweer 
Maximaal aantal kinderen: 16 in de leeftijd van 2 tot 13 jaar 
 
Kinderopvang KindH locatie Brede School, Willem de Mérodelaan 3 9982 LK 
Uithuizermeeden  
Maximaal aantal kinderen: 16 in de leeftijd van 0 tot 13 jaar  
Maximaal aantal kinderen: 20 in de leeftijd van 4-13 jaar 
 
Kinderopvang KindH locatie De Wieken Ten Post, Oldenhuisstraat 6 9792 PM Ten Post 
Maximaal aantal kinderen: 16 in de leeftijd van 4 tot 13 jaar 
 

11. Externe contacten en relaties 

Het BSO werk als onderdeel van KindH onderhoudt vele contacten met andere instellingen 
en organisaties. De contacten zijn enerzijds gericht op de ondersteuning van individuele 
kinderen en hun ouders, anderzijds is het kinderopvangwerk een belangrijke partner in het 
uitvoeren van het jeugdbeleid in de gemeente. Onderstaand lijstje is niet uitputtend maar 
geeft een beeld van de partners waarmee regelmatig wordt gesproken.  

 
- gemeente 
- GGD/JGZ/CJG 
- hulpverleningsinstanties (MEE, ACCARE, ELKER etc.) 
- basisscholen 
- andere kinderopvangorganisaties 
- sport- en hobbyverenigingen 
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12. Ontwikkelingen 

 
Het bestuur en de medewerkers informeren zich voortdurend over actuele ontwikkelingen 
met betrekking tot de inhoud en de positie van het kinderopvangwerk.  
Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van middelen als vakliteratuur, media, het bezoeken van 
relevante vergaderingen, bijeenkomsten en congressen. 
Belangrijke thema’s zijn:  

- Inzet pedagogisch coach 
- Krimp - bevolkingsdaling 
- Ontwikkelingen in het onderwijs ten aanzien van huisvesting en 

samenwerking van scholen  
- Ontwikkelingen met betrekking tot (integrale) kindcentra 
- Ontwikkelingen in het onderwijs ten aanzien van passend onderwijs 
- Pedagogische kwaliteit 
- Financiering van het kinderopvangwerk 

 

13. Werkwijze BSO  
 
In het pedagogisch beleidsplan is het algemene beleid dat voor alle locaties van KindH van 
toepassing is vastgelegd. Elke kinderopvang heeft een eigen werkplan, waarin aangegeven 
wordt hoe de invulling van de dag er in het algemeen uitziet, en wat de specifieke 
aandachtspunten van locatie zijn.  
 
Activiteiten 
De georganiseerde activiteiten op onze BSO worden themagericht aangeboden. 
Een week kan als thema bijvoorbeeld: sport en spel, muziek of eten en drinken, hebben. 
Voorbeelden van thema-activiteiten die georganiseerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld: een 
voetbalwedstrijd, muziekinstrumenten maken of pannenkoeken bakken. 
De pedagogisch medewerker maakt een maandoverzicht waarop de thema’s per week 

worden aangegeven en zorgt, eventueel in overleg met de kinderen, voor een passend 

aanbod van activiteiten.  

Op een aantal van onze locaties wordt er een combinatie gemaakt van dagopvang en BSO 

indien er aan beide vormen van opvang behoefte is op dezelfde tijden. Er worden dan 

kinderen van nul tot twaalf jaar opgevangen. We stellen ouders van te voren op de hoogte 

van deze combinatie en vragen bij de inschrijving schriftelijk toestemming voor plaatsing van 

het kind in deze groep. Om de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen te kunnen 

waarborgen gaan we altijd uit van het jongste kind dat op dat moment aanwezig is. Dit doen 

we door bijvoorbeeld de oudere kinderen buiten het lokaal of aan tafel met speelgoed dat 

voor hen geschikt is te laten spelen, kasten met speelgoed voor de oudere kinderen buiten 

het lokaal te plaatsen of door buiten te spelen op een afgesloten plein.  En door de 

activiteiten aan te passen zodat het programma zowel voor de nul- tot vierjarigen als de vier- 

tot twaalfjarigen aantrekkelijk en uitdagend blijft.  

Ook met de medewerker- kindratio gaan we altijd uit van het jongste kind dat aanwezig is. 

De pedagogisch medewerkers die op de peutergroepen werken draaien ook mee in het 

rooster van de dagopvang en de BSO, zodat het kind steeds weer met dezelfde 

medewerkers te maken heeft. 
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KindH BSO locatie NSU Uithuizen 
 
Inleiding  
Het programma op de BSO verloopt met dagelijks terugkerende eet- en drinkmomenten en 
activiteiten voor de kinderen. 
Wanneer de kinderen uit school komen wordt er samen aan tafel wat gedronken en fruit of 
een cracker gegeten. Daarna mogen de kinderen kiezen wat ze gaan doen. Ze kunnen zelf 
bepalen wat ze gaan doen of meedoen aan een activiteit die de pedagogisch medewerker 
heeft bedacht. Rond 17.00 uur is er nog een eet- en drinkmoment met fruit of een cracker 
voor de kinderen die dan nog aanwezig zijn. Met kinderen die op woensdag- of 
vrijdagmiddag vrij zijn wordt rond 12.30 uur geluncht, daarna mogen zij kiezen wat zij gaan 
doen of deelnemen aan een activiteit die door de pedagogisch medewerker is voorbereid. 
Op margedagen en vakantiedagen vindt er ’s ochtends rond 10.00 uur een extra eet- en 
drinkmoment plaats en zal er rond 12.00 uur worden geluncht met de kinderen. Verder 
verloopt de middag zoals op schooldagen. 
Tijdens de voorschoolse opvang is er de mogelijkheid om, indien dit gewenst is tussen 7.00 
uur en 8.00 uur te ontbijten. Er vinden voor schooltijd in principe geen georganiseerde 
activiteiten plaats. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze gaan doen. Tussen 8.00 uur en 
8.30 uur vertrekken de kinderen naar school.  
 
Gebouw en ruimte 
BSO KindH  locatie NSU biedt kleinschalige kinderopvang. De locatie is samen met 3 
basisscholen gevestigd in de Nieuwe School Uithuizen( NSU) nabij het sportcomplex in dorp 
Uithuizen. We hebben een eigen lokaal en een speelruimte ter beschikking. Op margedagen 
overleggen we met de school over het gebruik van de speelruimte en de centrale hal. I 
Op 06-01-2020 heeft een inspectie onderzoek na registratie plaatsgevonden. In dit 
onderzoek is tevens het verzoek uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 12 naar 20 
meegenomen. De BSO kan nu ook gebruik maken van het Gymlokaal en de centrale hal van 
de school. De 3 ruimtes zijn groot genoeg voor de opvang van 20 kinderen in de leeftijd 4-13 
jaar. In oktober 2021 is er een verzoek voor uitbreiding van 20 naar 30 kindplaatsen gedaan. 
Om voldoende ruimte te creëren wordt gebruik gemaakt van extra ruimte in de centrale hal 
van basisschool De Schelp. 
 
De groepen 
De BSO kent 1 stamgroep te weten: 

1. Groep 1 kinderen 4-13 jaar maximaal 20 kinderen 
Kinderen van 4 tot 13 jaar worden opgevangen in één of twee groepen.  
 
Voedingsbeleid en traktatiebeleid 
Wij geven onze kinderen gezonde voeding en volgen hierbij de richtlijnen van het 
voedingscentrum. Wanneer kinderen bij verjaardagen trakteren vragen we ouders om een 
gezonde traktatie mee te geven. 
 
Openingstijden en flexibele opvang 
De BSO is van maandag tot vrijdag geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur indien er vraag is 
naar opvang. U kunt flexibele opvang op contract afnemen wanneer u dit minimaal twee 
weken van te voren doorgeeft aan de centrale administratie.  
Tijdens schoolvakanties zijn we geopend en hebben we een aangepast programma waar 
ook de kinderen van andere locaties aan deel kunnen nemen. 
Op margedagen kan het voorkomen dat er korte tijd 1 pedagogisch medewerker aanwezig is 
op een groep van meer dan 10 kinderen. Tussen 12.00 uur tot 13.00 uur zullen de 
pedagogisch medewerkers afwisselend ieder een half uur pauze hebben.  
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Dagindeling voorschoolse opvang: 
Vanaf 7.00 uur kinderen worden gebracht, vrij spelen 
8.15 uur kinderen worden naar school gebracht. 
 
Dagindeling dagopvang en na-schoolse opvang 
12.00 uur: lunch met de kinderen 
12.30 uur: vrijspelen eventueel slapen 
14.00 uur tot 15.00 uur: 4 – 12 jarigen komen uit school 
15.15 uur handen wassen, fruit eten 
15.30 uur voorbereidde activiteit of vrij spelen 
16.15 uur: tweede eetmoment, een cracker, ontbijtkoek o.i.d. 
17.00 uur: opruimen en aan tafel spelen 
 
 
KindH KOV locatie OBS Klinkenborg Kantens 
 
Inleiding 
Het programma op de BSO verloopt met dagelijks terugkerende eet- en drinkmomenten en 
activiteiten voor de kinderen. 
Wanneer de kinderen uit school komen wordt er samen aan tafel wat gedronken en fruit of 
een cracker gegeten. Daarna mogen de kinderen kiezen wat ze gaan doen. Ze kunnen zelf 
bepalen wat ze gaan doen of meedoen aan een activiteit die de pedagogisch medewerker 
heeft bedacht. Rond 17.00 uur is er nog een eet- en drinkmoment met fruit of een cracker 
voor de kinderen die dan nog aanwezig zijn. Met kinderen die op woensdag- of 
vrijdagmiddag vrij zijn wordt rond 12.30 uur geluncht, daarna mogen zij kiezen wat zij gaan 
doen of deelnemen aan een activiteit die door de pedagogisch medewerker is voorbereid. 
Op margedagen en vakantiedagen vindt er ’s ochtends rond 10.00 uur een extra eet- en 
drinkmoment plaats en zal er rond 12.00 uur worden geluncht met de kinderen. Verder 
verloopt de middag zoals op schooldagen. 
Tijdens de voorschoolse opvang is er de mogelijkheid om, indien dit gewenst is tussen 7.00 
uur en 8.00 uur te ontbijten. Er vinden voor schooltijd in principe geen georganiseerde 
activiteiten plaats. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze gaan doen. Om 8.15 uur vertrekken 
de kinderen naar school.  
 
Gebouw en ruimte 
KindH Poppedijn biedt kleinschalige kinderopvang en peuteropvang. De locatie is gevestigd 
in het een lokaal van OBS Klinkenborg in het midden van het dorp Kantens. 
 
De groepen 
Poppedijn kent 2 stamgroepen te weten 

2. Groep 1  2-4 jaar maximaal 16 kinderen peuterspeelzaalgroep 
3. Groep 2  0-13 jaar maximaal 16 kinderen dagopvang en BSO groep 

Kinderen van 0 tot 13 jaar worden opgevangen in één groep. Op vier ochtenden in de week 

(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) van 8.00 uur tot 12.00 uur wordt er met een 

speciaal peuterprogramma gewerkt voor 2 tot 4 jarigen. Ook vve is hier een onderdeel van. 

Naast het peuterprogramma wordt er dagopvang en buitenschoolse opvang geboden.  

Op onze locatie in Kantens wordt er op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 8.15 uur  en 

van 12.00 tot 18.00 uur een combinatie gemaakt van dagopvang en BSO indien er aan beide 

vormen van opvang behoefte is op dezelfde tijden. Er worden dan kinderen van nul tot 

dertien jaar in een gezamenlijke ruimte opgevangen.  
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Om de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen gaan we 

altijd uit van het jongste kind dat op dat moment aanwezig is. Dit doen we door bijvoorbeeld 

de kast met klein speelgoed wat niet geschikt is voor jonge kinderen buiten het lokaal te 

plaatsen of om te draaien, door buiten te spelen op een afgesloten plein  en door de 

activiteiten aan te passen zodat het programma zowel voor de nul- tot vierjarigen als de vier- 

tot dertienjarigen aantrekkelijk en uitdagend blijft.  

Voedingsbeleid en traktatiebeleid 
Wij geven onze kinderen gezonde voeding en volgen hierbij de richtlijnen van het 
voedingscentrum. Wanneer kinderen bij verjaardagen trakteren vragen we ouders om een 
gezonde traktatie mee te geven. 
 
Openingstijden en flexibele opvang 
Poppedijn is geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur. U kunt flexibele opvang op contract 
afnemen wanneer u dit minimaal twee weken van te voren doorgeeft aan de centrale 
administratie. Tijdens schoolvakanties is Poppedijn gesloten. Kinderen kunnen dan 
opgevangen worden op onze locaties in Uithuizen 
 
Peuterspeelzaaluren 
Peuterspeelzaalopvang wordt op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
aangeboden van 8.00 uur tot 12.00 uur, mits er meer dan 2 peuters zijn. 
 
Dagindeling voorschoolse opvang: 
Vanaf 7.00 uur kinderen worden gebracht, vrij spelen 
8.15 uur kinderen worden naar school gebracht of blijven voor het peuterprogramma. 
 
Dagindeling dagopvang en na-schoolse opvang 
12.00 uur: lunch met de kinderen 
12.30 uur: vrijspelen eventueel slapen 
14.30 uur: 4 – 12 jarigen komen uit school 
14.45 uur handen wassen, fruit eten 
15.00 uur voorbereidde activiteit of vrij spelen 
16.15 uur: tweede eetmoment, een cracker, ontbijtkoek o.i.d. 
17.00 uur opruimen en aan tafel spelen 
 
Indien op margedagen de BSO ruimte in gebruik is voor de dagopvang wordt er met de BSO 
kinderen uitgeweken naar een groepsruimte in de basisschool. 
Tijdens het rustuurtje van de dagopvang kinderen spelen de kinderen die niet hoeven te 
slapen in een ruimte elders in het gebouw of buiten. 
 
KindH BSO locatie OBS Jansenius de Vries Warffum 
 
Inleiding 
Het programma op de BSO verloopt met dagelijks terugkerende eet- en drinkmomenten en 
activiteiten voor de kinderen. 
Wanneer de kinderen uit school komen wordt er samen aan tafel wat gedronken en fruit of 
een cracker gegeten. Daarna mogen de kinderen kiezen wat ze gaan doen. Ze kunnen zelf 
bepalen wat ze gaan doen of meedoen aan een activiteit die de pedagogisch medewerker 
heeft bedacht. Rond 17.00 uur is er nog een eet- en drinkmoment met fruit of een cracker 
voor de kinderen die dan nog aanwezig zijn. Met kinderen die een woensdag- of 
vrijdagmiddag vrij zijn wordt rond 12.30 uur geluncht, daarna mogen zij kiezen wat zij gaan 
doen of deelnemen aan een activiteit die door de pedagogisch medewerker is voorbereid. 
Op margedagen en vakantiedagen vindt er ’s ochtends rond 10.00 uur een extra eet- en 
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drinkmoment plaats en zal er rond 12.00 uur worden geluncht met de kinderen. Verder 
verloopt de middag zoals op schooldagen. 
Tijdens de voorschoolse opvang is er de mogelijkheid om, indien dit gewenst is tussen 7.00 
uur en 8.00 uur te ontbijten. Er vinden voor schooltijd in principe geen georganiseerde 
activiteiten plaats. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze gaan doen. Om 8.15 uur vertrekken 
de kinderen naar school.  
 
Gebouw en ruimte 
BSO KindH  locatie Jansenius de Vries biedt kleinschalige kinderopvang. De locatie is 
gevestigd in een centrale hal van OBS Brunwerd in het centrum van het dorp Warffum. 
Aangrenzen aan de centrale hal bevind zich een speellokaal dat bij de BSO ruimte kan 
worden gevoegd. 
 
De groepen 
De BSO kent 1 stamgroep te weten: 

1. Groep 1  4-13 jaar maximaal 20 kinderen 
 
Voedingsbeleid en traktatiebeleid 
Wij geven onze kinderen gezonde voeding en volgen hierbij de richtlijnen van het 
voedingscentrum. Wanneer kinderen bij verjaardagen trakteren vragen we ouders om een 
gezonde traktatie mee te geven. 
 
Openingstijden en flexibele opvang 
De BSO is geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur. U kunt flexibele opvang op contract afnemen 
wanneer u dit minimaal twee weken van te voren doorgeeft aan de centrale administratie.  
Tijdens schoolvakanties is de BSO gesloten. Kinderen kunnen dan opgevangen worden op 
onze locatie aan de Maarweg in Uithuizen. 
 
Dagindeling voorschoolse opvang: 
Vanaf 7.00 uur kinderen worden gebracht, vrij spelen 
8.15 uur kinderen worden naar school gebracht. 
 
Dagindeling dagopvang en na-schoolse opvang 
12.00 uur: lunch met de kinderen 
12.30 uur: vrijspelen eventueel slapen 
14.30 uur: 4 – 12 jarigen komen uit school 
14.45 uur handen wassen, fruit eten 
15.00 uur voorbereidde activiteit of vrij spelen 
16.15 uur: tweede eetmoment, een cracker, ontbijtkoek o.i.d. 
17.00 uur: opruimen en aan tafel spelen 
 
KindH KOV Uithuizen Klein Duimpje 
 
Gebouw en ruimte 
KindH Klein Duimpje biedt kleinschalige kinderopvang en peuteropvang. De locatie is 
gevestigd in een eigen vrij gelegen gebouw aan de rand van Uithuizen. 
 
De groepen 
Klein Duimpje kent 2 stamgroepen te weten 

1. Groep 1  2-4 jaar maximaal 16 kinderen peuterspeelzaalgroep 
2. Groep 2 0-13 jaar maximaal 16 kinderen dagopvang/BSO groep 
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Kinderen van 0 tot 13 jaar worden opgevangen in 2 verschillende groepen. Op de ochtenden 

van 8.15 tot 12.15 uur en op de middagen van 12.45 tot 16.45 uur (m.u.v. vrijdagmiddag) 

wordt er met een speciaal peuterprogramma gewerkt voor 2 tot 4 jarigen. Ook vve is hier een 

onderdeel van. Op vijf dagen in de week kan er dagopvang worden geboden. Kinderen van 0 

tot 12 jaar worden opgevangen in één groep.  

Er wordt er op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 8.15 uur  een combinatie gemaakt van 

dagopvang en BSO indien er aan beide vormen van opvang behoefte is op dezelfde tijden. 

Er worden dan kinderen van nul tot twaalf jaar in een gezamenlijke ruimte opgevangen. Om 

de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen gaan we altijd uit 

van het jongste kind dat op dat moment aanwezig is. Dit doen we door bijvoorbeeld de 

oudere kinderen buiten het lokaal of aan tafel met speelgoed dat voor hen geschikt is te laten 

spelen, door buiten te spelen op een afgesloten plein  en door de activiteiten aan te passen 

zodat het programma zowel voor de nul- tot vierjarigen als de vier- tot twaalfjarigen 

aantrekkelijk en uitdagend blijft.  

Voedingsbeleid en traktatiebeleid 
Wij geven onze kinderen gezonde voeding en volgen hierbij de richtlijnen van het 
voedingscentrum. Wanneer kinderen bij verjaardagen trakteren vragen we ouders om een 
gezonde traktatie mee te geven. 
 
Openingstijden en flexibele opvang 
Klein Duimpje is op maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur. U kunt 
extra uren op contract afnemen wanneer u dit minimaal twee weken van te voren doorgeeft 
aan de centrale administratie. Tijdens schoolvakanties bieden we een speciaal 
vakantieprogramma. 
 
Peuterspeelzaaluren 
Peuterspeelzaalopvang wordt op aangeboden van 8.15 uur tot 12.15 uur op maandag t/m 
vrijdag en van 12.45 uur tot 16.45 uur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 
 
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, en vrijdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur 
kan er worden afgeweken van de leidster-kind ratio i.v.m. pauze voor de medewerkers.  
 
 
KindH KOV locatie 4min OBS Nijenstein Zandeweer 
 
Inleiding 
Het programma op de BSO verloopt met dagelijks terugkerende eet- en drinkmomenten en 
activiteiten voor de kinderen. 
Wanneer de kinderen uit school komen wordt er samen aan tafel wat gedronken en fruit of 
een cracker gegeten. Daarna mogen de kinderen kiezen wat ze gaan doen. Ze kunnen zelf 
bepalen wat ze gaan doen of meedoen aan een activiteit die de pedagogisch medewerker 
heeft bedacht. Rond 17.00 uur is er nog een eet- en drinkmoment met fruit of een cracker 
voor de kinderen die dan nog aanwezig zijn. Met kinderen die op woensdag- of 
vrijdagmiddag vrij zijn wordt rond 12.30 uur geluncht, daarna mogen zij kiezen wat zij gaan 
doen of deelnemen aan een activiteit die door de pedagogisch medewerker is voorbereid. 
Op margedagen en vakantiedagen vindt er ’s ochtends rond 10.00 uur een extra eet- en 
drinkmoment plaats en zal er rond 12.00 uur worden geluncht met de kinderen. Verder 
verloopt de middag zoals op schooldagen. 
Tijdens de voorschoolse opvang is er de mogelijkheid om, indien dit gewenst is tussen 7.00 
uur en 8.00 uur te ontbijten. Er vinden voor schooltijd in principe geen georganiseerde 
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activiteiten plaats. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze gaan doen. Om 8.15 uur vertrekken 
de kinderen naar school.  
 
Gebouw en ruimte 
KindH 4min biedt kleinschalige kinderopvang. De locatie is gevestigd in het gebouw van de 
dorpsschool in Zandeweer. 
 
De groepen 
4min kent 2 stamgroepen te weten: 

1. Groep 1  2-4 jaar maximaal 16 kinderen  peuterspeelzaalgroep 
2. Groep 2 2 -13 jaar maximaal 16 kinderen dagopvang/bso groep 

 
Kinderen van 2 tot 13 jaar worden opgevangen in 1 groep. Op drie ochtenden ( dinsdag, 

donderdag en vrijdag) wordt er met een speciaal peuterprogramma gewerkt voor 2 tot 4 

jarigen. Ook vve is hier een onderdeel van. Op vijf dagen in de week kan er dagopvang 

worden geboden. Kinderen van 0 tot 12 jaar worden opgevangen in één groep.  

Er wordt er op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 8.15 uur en van 12.00 uur tot 18.00 uur 

een combinatie gemaakt van dagopvang en BSO indien er aan beide vormen van opvang 

behoefte is op dezelfde tijden. Er worden dan kinderen van twee tot twaalf jaar in een 

gezamenlijke ruimte opgevangen. Om de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen te 

kunnen waarborgen gaan we altijd uit van het jongste kind dat op dat moment aanwezig is. 

Dit doen we door bijvoorbeeld de oudere kinderen buiten het lokaal of aan tafel met 

speelgoed dat voor hen geschikt is te laten spelen, door buiten te spelen op een afgesloten 

plein  en door de activiteiten aan te passen zodat het programma zowel voor de twee- tot 

vierjarigen als de vier- tot twaalfjarigen aantrekkelijk en uitdagend blijft.  

Voedingsbeleid en traktatiebeleid 
Wij geven onze kinderen gezonde voeding en volgen hierbij de richtlijnen van het 
voedingscentrum. Wanneer kinderen bij verjaardagen trakteren vragen we ouders om een 
gezonde traktatie mee te geven. 
 
Openingstijden en flexibele opvang 
4min is op maandag t/m vrijdag geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur, mits er voldoende vraag 
is. U kunt flexibele opvang op contract afnemen wanneer u dit minimaal twee weken van te 
voren doorgeeft aan de centrale administratie. Tijdens schoolvakanties is 4min gesloten. 
 
Peuterspeelzaaluren 
Peuterspeelzaalopvang wordt op maandag, dinsdag- en donderdag- en vrijdagochtend 
aangeboden van 8.15 uur tot 12.15 uur. Er kan op maandag worden afgeweken van de tijden 
als er op latere tijden meer kinderen aanwezig zijn. 
 
Op dinsdag en donderdag kan er tussen 11.30 en 13.00 uur worden afgeweken van de 
leidster-kind ratio i.v.m. pauze voor de medewerkers. 
 
Dagindeling voorschoolse opvang: 
Vanaf 7.00 uur kinderen worden gebracht, vrij spelen 
8.15 uur kinderen worden naar school gebracht of blijven voor het peuterprogramma. 
 
Dagindeling dagopvang en na-schoolse opvang 
12.00 uur: lunch met de kinderen 
12.30 uur: vrijspelen eventueel slapen 
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14.30 uur: 4 – 12 jarigen komen uit school 
14.45 uur handen wassen, fruit eten 
15.00 uur voorbereide activiteit of vrij spelen 
16.15 uur: tweede eetmoment, een cracker, ontbijtkoek o.i.d. 
17.00 uur: Opruimen en aan tafel spelen 
 
Gebouw en ruimte 
KindH 4min biedt kleinschalige kinderopvang en peuteropvang. De locatie is gevestigd in het 
een lokaal van OBS Nijenstein aan de rand van het dorp Zandeweer. We vangen de 
kinderen op in een eigen lokaal met een aparte slaapruimte. Daarnaast kunnen we voor de 
4-13 jarigen gebruik maken van de centrale hal. 
 
 
De groepen 
KindH 4min kent 2 stamgroepen te weten 

1. Groep 1  2-4 jaar maximaal 16 kinderen peuterspeelzaalgroep 
2. Groep 2  2-13 jaar maximaal 16 kinderen dagopvang en BSO groep 

Kinderen van 2 tot 12 jaar worden opgevangen in één groep. Op drie dagdelen in de week 
wordt er met een speciaal peuterprogramma gewerkt voor 2 tot 4 jarigen. Ook vve is hier een 
onderdeel van. Naast het peuterprogramma wordt er dagopvang en buitenschoolse opvang 
geboden.  
 
Voedingsbeleid en traktatiebeleid 
Wij geven onze kinderen gezonde voeding en volgen hierbij de richtlijnen van het 
voedingscentrum. Wanneer kinderen bij verjaardagen trakteren vragen we ouders om een 
gezonde traktatie mee te geven. 
 
Openingstijden en flexibele opvang 
4min is geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur. U kunt flexibele opvang op contract afnemen 
wanneer u dit minimaal twee weken van te voren doorgeeft aan de centrale administratie. 
Tijdens schoolvakanties is 4min gesloten. Kinderen kunnen dan opgevangen worden op 
onze locatie aan de Maarweg in Uithuizen 
 
Indien op margedagen de BSO ruimte in gebruik is voor de dagopvang wordt er met de BSO 
kinderen uitgeweken naar de centrale hal in de basisschool. 
 
KindH KOV en BSO locatie ‘t Speulhoukje Brede School Uithuizermeeden 
 
 
Inleiding  
Het programma op de KOV  en BSO verloopt met dagelijks terugkerende eet- en 
drinkmomenten en activiteiten voor de kinderen. 
Wanneer de kinderen uit school komen wordt er samen aan tafel wat gedronken en fruit of 
een cracker gegeten. Daarna mogen de kinderen kiezen wat ze gaan doen. Ze kunnen zelf 
bepalen wat ze gaan doen of meedoen aan een activiteit die de pedagogisch medewerker 
heeft bedacht. Rond 17.00 uur is er nog een eet- en drinkmoment met fruit of een cracker 
voor de kinderen die dan nog aanwezig zijn. Met kinderen die op woensdag- of 
vrijdagmiddag vrij zijn wordt rond 12.30 uur geluncht, daarna mogen zij kiezen wat zij gaan 
doen of deelnemen aan een activiteit die door de pedagogisch medewerker is voorbereid. 
Op margedagen en vakantiedagen vindt er ’s ochtends rond 10.00 uur een extra eet- en 
drinkmoment plaats en zal er rond 12.00 uur worden geluncht met de kinderen. Verder 
verloopt de middag zoals op schooldagen. 
Tijdens de voorschoolse opvang is er de mogelijkheid om, indien dit gewenst is tussen 7.00 
uur en 8.00 uur te ontbijten. Er vinden voor schooltijd in principe geen georganiseerde 
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activiteiten plaats. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze gaan doen. Tussen 8.00 uur en 
8.30 uur vertrekken de kinderen naar school.  
 
Gebouw en ruimte 
BSO KindH  locatie Brede School Uithuizermeeden biedt kleinschalige kinderopvang. De 
locatie is samen met 2  basisscholen, een peutergroep en een logopedistenpraktijk gevestigd 
in de Brede School Uithuizermeeden centraal gelegen in het dorp. We hebben naast de 
groepsruimte 2 kleinere aparte BSO-ruimtes en we hebben een speellokaal en centrale hal 
ter beschikking. Ook is er een aparte slaapruimte met een aantal bedjes waar de jongsten 
kunnen slapen. Als er weinig kinderen zijn vangen we de BSO kinderen op in de KOV groep, 
bij voldoende afname vangen we de kinderen op in een aparte BSO groep. Op margedagen 
overleggen we met de school over het gebruik van de speelruimte en de centrale hal. 
 
De groepen 
‘t Speulhoukje kent 2 stamgroepen te weten: 

1. Groep 1 dagopvang, peuterspeelzaal en BSO groep: kinderen 0-13 jaar maximaal 16 
kinderen 

2. Groep 2 BSO groep: kinderen van 4-13 jaar maximaal 20 kinderen 
Kinderen van 0 tot 13 jaar worden opgevangen in één of twee groepen.  

Op onze locatie in Uithuizermeeden wordt er een combinatie gemaakt van dagopvang en 

BSO indien er aan beide vormen van opvang behoefte is op dezelfde tijden. Er worden dan 

kinderen van nul tot twaalf jaar opgevangen. Op de ochtenden van 8.00 tot 12.00 uur en op 

de middagen van 12.30 tot 16.30 uur wordt er met een speciaal peuterprogramma gewerkt 

voor 2 tot 4 jarigen. Ook vve is hier een onderdeel van. Op vijf dagen in de week kan er 

dagopvang worden geboden.  

Er wordt er op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 8.15 uur en op de middagen van 14 uur 
tot 18.00 uur een combinatie gemaakt van dagopvang en BSO indien er aan beide vormen 
van opvang behoefte is op dezelfde tijden en er niet voldoende aanmeldingen zijn om een 
aparte BSO groep te starten. Er worden dan kinderen van nul tot dertien jaar in een 
gezamenlijke ruimte opgevangen. Om de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen te 
kunnen waarborgen gaan we altijd uit van het jongste kind dat op dat moment aanwezig is. 
Dit doen we door bijvoorbeeld de oudere kinderen buiten het lokaal in de kleinere ruimtes of 
aan tafel met speelgoed dat voor hen geschikt is te laten spelen, door buiten te spelen op 
een afgesloten plein  en door de activiteiten aan te passen zodat het programma zowel voor 
de nul- tot vierjarigen als de vier- tot dertienjarigen aantrekkelijk en uitdagend blijft.  
 
Voedingsbeleid en traktatiebeleid 
Wij geven onze kinderen gezonde voeding en volgen hierbij de richtlijnen van het 
voedingscentrum. Wanneer kinderen bij verjaardagen trakteren vragen we ouders om een 
gezonde traktatie mee te geven. 
 
Openingstijden en flexibele opvang 
De KOV en de BSO is van maandag tot vrijdag geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur indien er 
vraag is naar opvang. U kunt flexibele opvang op contract afnemen wanneer u dit minimaal 
twee weken van te voren doorgeeft aan de centrale administratie.  
Tijdens schoolvakanties zijn we gesloten en worden de kinderen opgevangen op onze 
locaties in Uithuizen 
Op margedagen kan het voorkomen dat er korte tijd 1 pedagogisch medewerker aanwezig is 
op een groep van meer dan 8 kinderen. Tussen 12.00 uur tot 13.00 uur zullen de 
pedagogisch medewerkers afwisselend ieder een half uur pauze hebben.  
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Dagindeling voorschoolse opvang: 
Vanaf 7.00 uur kinderen worden gebracht, vrij spelen, eventueel ontbijten. 
8.10 uur kinderen worden naar school gebracht 
 
Dagindeling dagopvang en na-schoolse opvang 
12.00 uur: lunch met de kinderen 
12.30 uur: vrijspelen eventueel slapen 
14.00 uur  tot 14.30 uur: 4 – 13 jarigen komen uit school 
14.45 uur handen wassen, fruit eten 
15.00 uur voorbereidde activiteit of vrij spelen 
16.15 uur: tweede eetmoment, een cracker, ontbijtkoek o.i.d. 
17.00 uur: opruimen en aan tafel spelen 
 
KindH BSO locatie De Wieken  Ten Post 
 
Inleiding  
Het programma op de BSO verloopt met dagelijks terugkerende eet- en drinkmomenten en 
activiteiten voor de kinderen. 
Wanneer de kinderen uit school komen wordt er samen aan tafel wat gedronken en fruit of 
een cracker gegeten. Daarna mogen de kinderen kiezen wat ze gaan doen. Ze kunnen zelf 
bepalen wat ze gaan doen of meedoen aan een activiteit die de pedagogisch medewerker 
heeft bedacht. Rond 17.00 uur is er nog een eet- en drinkmoment met fruit of een cracker 
voor de kinderen die dan nog aanwezig zijn. Met kinderen die op woensdag- of 
vrijdagmiddag vrij zijn wordt rond 12.30 uur geluncht, daarna mogen zij kiezen wat zij gaan 
doen of deelnemen aan een activiteit die door de pedagogisch medewerker is voorbereid. 
Op margedagen vindt er ’s ochtends rond 10.00 uur een extra eet- en drinkmoment plaats en 
zal er rond 12.00 uur worden geluncht met de kinderen. Verder verloopt de middag zoals op 
schooldagen. 
Tijdens de voorschoolse opvang is er de mogelijkheid om, indien dit gewenst is tussen 7.00 
uur en 8.00 uur te ontbijten. Er vinden voor schooltijd in principe geen georganiseerde 
activiteiten plaats. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze gaan doen. Tussen 8.00 uur en 
8.30 uur vertrekken de kinderen naar school.  
 
Gebouw en ruimte 
BSO KindH  locatie De Wieken Ten Post biedt kleinschalige kinderopvang. De locatie is 
samen met CBS De Wieken gevestigd in een gebouw. Een school die bezocht wordt door 
kinderen uit Ten Post en de omliggende dorpen. We hebben een eigen ruimte en een 
centrale hal ter beschikking. Op margedagen overleggen we met de school over het gebruik 
van de centrale hal. 
 
De groepen 
De BSO kent 1 stamgroep te weten: 

3. Groep 1 kinderen 4-13 jaar maximaal 16 kinderen 
Kinderen van 4 tot 13 jaar worden opgevangen in één of twee groepen.  
 
Voedingsbeleid en traktatiebeleid 
Wij geven onze kinderen gezonde voeding en volgen hierbij de richtlijnen van het 
voedingscentrum. Wanneer kinderen bij verjaardagen trakteren vragen we ouders om een 
gezonde traktatie mee te geven. 
 
Openingstijden en flexibele opvang 
De BSO is van maandag tot vrijdag geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur indien er vraag is 
naar opvang. U kunt flexibele opvang op contract afnemen wanneer u dit minimaal twee 
weken van te voren doorgeeft aan de centrale administratie.  
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Tijdens schoolvakanties zijn we gesloten en kunnen kinderen in overleg op een andere 
locatie van KindH worden opgevangen. 
Op margedagen kan het voorkomen dat er korte tijd 1 pedagogisch medewerker aanwezig is 
op een groep van meer dan 10 kinderen. Tussen 12.00 uur tot 13.00 uur zullen de 
pedagogisch medewerkers afwisselend ieder een half uur pauze hebben.  
 
Dagindeling voorschoolse opvang: 
Vanaf 7.00 uur kinderen worden gebracht, vrij spelen 
8.15 uur kinderen worden naar school gebracht. 
 
Dagindeling dagopvang en na-schoolse opvang 
12.00 uur: lunch met de kinderen 
12.30 uur: vrijspelen eventueel slapen 
14.00 uur tot 15.00 uur: 4 – 13 jarigen komen uit school 
15.15 uur handen wassen, fruit eten 
15.30 uur voorbereidde activiteit of vrij spelen 
16.15 uur: tweede eetmoment, een cracker, ontbijtkoek o.i.d. 
17.00 uur: opruimen en aan tafel spelen 
 


