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Deel 4: Pedagogische en praktische afspraken van onze locatie 

 

PEDAGOGISCHE EN PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

 

Naam locatie: BSO Krullevaarsnest 

Adres locatie: Wilhelminastraat 4  6687 BA Angeren 

 

 

 

Naam groep Leeftijd 
Maximaal aantal 

kinderen 

Aagjes  4 t/m 7 22 

Flabberkwasten 8 t/m 12 24 

 

De kinderen van de Aagjes  worden opgevangen in 2 aparte ruimtes naast de 

dagopvang. In de hal worden de oudste kinderen “de Flabberkwasten” opgevangen.  

 

 

In vakantie periodes kan de Beroepskracht kind ratio (BKR) afwijken.  

 

Bij ons wordt er tussen 13.00 uur en 14.00 uur gepauzeerd tijdens de vakantieopvang 

of studiedag op de BSO en kan er worden afgeweken van de BKR.  

 

 

 

 

Op onze locatie is de gebiedsmanager Jolanda Brinkhorst  

Deze wordt bijgestaan door teamcoordinator Sandra Roelofs 

 

 

 

 

De uren waarop we gegarandeerd voldoen aan de beroepskracht-kind-ratio 

(BKR) is:  

 

14.00 uur tot 18.30 op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag 

 

 

 

 

Wanneer er veranderingen in het basisrooster worden aangebracht, dan maken 

we dit bekend via:  

 

de locatienieuwsbrieven van de locatie. 

 

 

 

 

 

 

 

Op onze locatie voegen we groepen structureel samen op:  
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Tijdens vakantiedagen of studiedagen kunnen kinderen van 7.30 tot 18.30 uur worden 

opgevangen bij Krullevaarsnest. 

Iedere kind krijgt een week voor de schoolvakantie begint, een vakantieflyer gemaild 

via het Ouderportaal van SKAR. Elke dag worden er activiteiten aangeboden zodat de 

kinderen ook echt vakantie hebben.  

De meeste kinderen worden tussen 17.30 en 18.30 uur opgehaald.   

  

 

 

 

 

Op onze locatie bieden we flexibele kinderopvang: Zoekt u kinderopvang, maar 

heeft u flexibele werkdagen? Dan is onze flexibele opvang wellicht iets voor u. Flexibele 

opvang is ook handig als u tijdelijk geen baan heeft, maar wel behoefte aan opvang. 

Bijvoorbeeld als u aan het solliciteren bent. Met de flexibele opvang bieden wij u de 

mogelijkheid flexibel per maand opvangdagen af te nemen. U neemt dan een vast 

aantal dagdelen of dagen per maand af. Voor de kinderdagopvang zijn dit minimaal 4 

dagdelen of 2 dagen en voor de buitenschoolse opvang minimaal 2 dagdelen. Voor de 

15e van de voorafgaande maand geeft u aan ons door van welke dagen u de volgende 

maand gebruik wenst te maken. Wij kunnen uw kind plaatsen als de 

groepssamenstelling het toelaat en wij voldoen aan wet- en regelgeving. Reservering 

geschiedt door middel van het sturen van een e-mail aan klantcontact@skar.nl.  

Opvang is alleen gegarandeerd als het reserveringsformulier minimaal voor de 15e van 

iedere maand voorafgaand aan de opvang digitaal is aangeleverd bij de afdeling 

Klantcontact.  Reserveringen op kortere termijn, dus na de 15e van de maand kunnen 

worden aangevraagd bij de teamcoördinator/pedagogisch medewerker van uw locatie.  

 Deze aanvragen kunnen alleen worden gehonoreerd als het aantal kinderen en de 

groepssamenstelling dat toelaten. Indien de extra opvang mogelijk is, wordt dit 

vastgelegd door de teamcoördinator. Minimale maandelijkse afname per maand is 4 

dagdelen bij de kinderdagopvang en 2 dagdelen bij de buitenschoolse opvang. Indien u 

een dag(deel) gereserveerd heeft, brengen wij die in rekening, ook al wordt geen gebruik 

gemaakt van de reservering. Dit heeft te maken met het feit dat deze plaats niet kan 

worden ingezet voor een ander kind. Wel kunt u deze dag ruilen, conform de spelregels 

van het ruilbeleid.U ontvangt een maand voorafgaande aan de opvang een factuur van 

de vaste (afgesproken) of minimale omvang af te nemen dagdelen. De eventueel extra 

afgenomen uren worden achteraf in de volgende maand aan u gefactureerd. Per locatie is 

er een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor flexibele opvang. Is er veel vraag naar 

flexibele opvang op een bepaalde locatie, dan kunnen wij mogelijk niet alle verzoeken 

honoreren. Voor de dagopvang is het mogelijk u dan op een andere locatie een plek aan 

te bieden. Flexibele buitenschoolse opvang is alleen mogelijk indien hiervoor geen extra 
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vervoerskosten worden gemaakt. Afstemming hierover vindt plaats tussen de afdeling 

Klantadvies en de locatiemanager van de locatie waar uw kind wordt opgevangen. 

Flexibele buitenschoolse opvang kan alleen ingezet worden in de reguliere BSO tijdens 

schoolweken, vakantieweken, roostervrije of studiedagen. 

 

 

 

Op onze locatie hanteren wij een opendeurenbeleid:  

Open-deuren-beleid houdt in dat er op vaste momenten, op verschillende groepen een 

ander soort activiteit wordt aangeboden.  

  

De kinderen kunnen zelf kiezen aan welke activiteit ze mee willen doen en kunnen 

ervoor kiezen om bij de vaste pedagogisch medewerker in de buurt te blijven. De 

pedagogisch medewerkers lopen rond, observeren en helpen waar nodig.   

Kinderen die er nog aan moeten wennen, verkennen samen met een pedagogisch 

medewerker de verschillende ruimtes en worden extra ondersteund.  

Kinderen krijgen zo meer en nieuwe mogelijkheden om:  

* Zich veilig en vertrouwd te voelen binnen de BSO.  

* Doordat kinderen andere pedagogisch medewerkers en andere groepsruimtes leren 

kennen, voelen zij zich ook bij hen vertrouwd.   

Bij de volgende (spel)activiteiten verlaten de kinderen de stamgroep:  

 

Tijdens de vakantieopvang op een andere BSO en tijdens de uitstapjes in de vakanties.  

Ook gaan we regelmatig met de kinderen naar het schoolplein van de Marang of de 

gymzaal in school. Tijdens het verlaten van de stamgroep voldoen we aan de 

Beroepskracht-Kind-Ratio.  

 

 

Als kinderen de stamgroep verlaten, dan is dat als volgt geregeld:                             

In overleg met de ouders op verzoek van ruildag of tijdens een vakantie-activiteit kunnen 

kinderen gebruik maken van een andere stamgroep.   

Ouders worden altijd vooraf geïnformeerd via b.v.de vakantieflyer of persoonlijk door de 

P.m. van de locatie.  

 

 

Als er maar één beroepskracht aanwezig is, dan is de achterwacht als volgt 

geregeld:                                                                                                                              

We kunnen ten alle tijden een collega van KDV Torteltuin inschakelen of een medewerker 

van de Marang school of een medewerker van de ouderenzorg. 

 

 

Wennen en overgaan naar een andere groep                                                                                                 

Een goede wenperiode kan een belangrijke rol spelen in het ontstaan van een veilige 

basis voor het kind. Voor alle kinderen geldt dat ze kunnen wennen als ze nieuw op het 

kinderdagverblijf of BSO geplaatst worden. Wennen gebeurt in overleg met de mentor 

bij voorkeur op de geplaatste dagdelen en altijd in de eigen stamgroep. Tijdens het 

intake gesprek met de ouders wordt er verteld wie de mentor van het kind is. Wennen 

kan niet voordat de ouder het contract heeft ondertekend, plaats vinden en ook niet 
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tijdelijk boventallig. Als het contract ondertekend is mag het kind, mits de groepsgrootte 

van de stamgroep dit toelaat, wel kosteloos wennen voor de 1e opvang dag.   

Tijdens de intake worden over het wennen afspraken met de ouders gemaakt en deze 

worden schriftelijk vastgelegd op het groeiformulier en eventuele andere 

toestemmingsformulieren.  

 

 

Kind-volg-systeem 

Op BSO de Frodo’s werken wij met het  kind-volg-systeem;  

Welbevinden registratie systeem 

 

 

 

De wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de 

ontwikkeling van kinderen. 

 

We betrekken ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen door de 

ouders eens per jaar  uit te nodigen voor een welbevinden gepspek.. Tijdens dit gesprek 

bespreken de mentor en de ouders de stand van zaken, evalueren de acties op de locatie 

en thuis en maken nieuwe afspraken voor de komende periode. De afspraken worden 

genoteerd in een kinddossier.  

We introduceren de thema’s waarmee we werken aan de ouders. We geven ouders tips 

over dingen die ze thuis kunnen doen, bijvoorbeeld welke boekjes ze kunnen lezen of 

welke liedjes ze kunnen zingen.  

Ouders kunnen meedraaien op de groep om te kunnen ervaren hoe de ontwikkeling van 

kinderen gestimuleerd kan worden. 

 

 

1. De focus voor 2019 

De matrix ‘Ik ben in beeld’ laat een rijke invulling zien. Om gericht te kunnen werken zal 

de focus voor 2019 liggen op:  

  

1. Introductie van het Pedagogisch Kompas op de werkvloer  

  

Welbevinden en betrokkenheid maken het verschil   

In iedere situatie is ons doel: de ontwikkeling van het kind verrijken. Daarbij vormen 

welbevinden en betrokkenheid de bril waardoor wij kijken. Voelt het kind zich goed? Is 

de betrokkenheid hoog? Dat zijn de vragen die ertoe doen. Altijd.   

Een kind dat lekker in zijn vel zit en met hoge betrokkenheid actief is, is maximaal in 

ontwikkeling. Dat geldt ook voor de ouder en de begeleidende professional.   

Met welbevinden en betrokkenheid als leidraad, krijgen we onmiddellijke feedback over 

onze aanpak, interacties en nieuwe interventies. Doen we de goede dingen? Je ziet het 

direct: kijk hoe het kind zich voelt en hoe betrokken het is.   

  

Vier pedagogische pijlers die welbevinden en betrokkenheid stimuleren:   

  

• Opvoeden doen we samen   

• In een rijke, uitdagende omgeving   

• Met ruimte voor initiatief   

• Altijd in dialoog  

  

Het team van BSO Krullevaarsnest wordt in november 2018 hiervoor geschoold door de 

pedagogisch coach van SKAR; Esther de Beer.  
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2. Aandacht voor “onze” jarigen!  

  

  

Bij binnenkomst op BSO Krullevaarsnest weten we wie er jarig is vandaag!  

We willen het jarige kind in het zonnetje zetten en een speciaal welkomgevoel geven. 

Alle andere kinderen en ouders zien die dag bij binnenkomst wie er jarig is die dag, 

door een speciale plek feestelijk aan te kleden met foto van de jarige + allerlei 

versiersels.  
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OPLEIDINGSPLAN 

 

Op onze locatie dragen wij bij aan de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. 

Naast een aanscherping in opleidingsbeleid onder de wet IKK (waarin de focus ligt op het 

verder professionaliseren van werken met baby’s en het doorontwikkelen van het 

taalniveau) zorgt onze locatie ook voor professionele ontwikkeling middels de inzet van 

trainingen en opleidingen die niet verplicht zijn. Dit doen wij vanuit een breed gedragen 

ambitie om nieuwsgierig te blijven naar onze eigen ontwikkeling, als mens én als 

professional.  

 

 

Naam locatie: BSO Krullevaarsnest 

 

 

Dit scholingsplan maakt samen met het pedagogische beleid onderdeel uit van de 

doelstellingen voor 2019.  

Evaluatie en check van het scholingsplan 2018 zijn hierop mede van invloed geweest. 

Het totaal moet voldoen aan de uitgangspunten en voorwaarden IKK: 

 

Naam 

opleiding/ 

training/curs

us 

Naam 

organisatie 

die dit 

verzorgt 

Doelstelling/opbr

engst  

(gerelateerd aan 

inspectiekader) 

Aantal 

pedagogisch 

medewerkers 

Planning 

Taalniveau 3F RIJKT 2  2 

Training en 

coaching 

Pedagogisch 

Kompas 

RIJKT  2 

 

Kinder-EHBO   2  

BHV   1  

 

 

Stagebeleid 

 

Binnen onze locatie leiden wij ook nieuwe professionals op. 

 

Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)-stagiaires worden altijd boventallig geplaatst voor de 

verplichte BPV-uren vanuit de opleiding. Stagiaires werken onder verantwoordelijkheid 

van gekwalificeerde beroepskrachten. Voor de boventallige plaatsing gelden 

uitzonderingen (uit de cao Kinderopvang): tijdens werkbesprekingen, oudergesprekken 

of vergaderingen kan de stagiaire voor korte tijd naast een beroepskracht werken (in 

dezelfde ruimte). Tijdens de pauzes mag de stagiaire onder supervisie van en met een 

beroepskracht werken. Als basis geldt de regel dat de stagiaire te allen tijde moet 

kunnen terugvallen op een professional. De stagiaire is nooit eindverantwoordelijk.  

 

Na een introductiefase van zes weken gaan stagiairs vanuit de beroepsopleiding de 

opleidingsfase in. Daarin wordt met geplande opleidings- en begeleidingsactiviteiten naar 

100% zelfstandigheid gewerkt in het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden op het 

vastgestelde opleidings-jaarniveau. Het einddoel van de praktijkbegeleiding gedurende 

de opleiding is een volledig ingewerkte startbekwame pedagogisch medewerker, klaar 

om de verantwoordelijkheid als beroepskracht op zich te gaan nemen en verder door te 

ontwikkelen. De route naar startbekwaamheid wordt bepaald door de opbouw van de 

opleiding en aangevuld met specifieke pedagogische visie, protocollen, werkwijzen en 

systemen van Wij zijn JONG. De mate van begeleiding (instructie, afstand en controle) 

wordt afgestemd op de (leer)fase van de student. En in elke fase wordt een rijke, 

uitdagende omgeving geboden, met ruimte voor initiatief en altijd in dialoog. 
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Welbevinden en betrokkenheid zijn ook bij stagiairs twee belangrijke pijlers in de 

begeleiding.  

 

Onderstaand schema vormt een leidraad voor de inhoud van de stage, fasering, 

begeleiding en beoordeling. 

 

 

 

 

 
 

 



 

               9/10 

Op onze locatie werken op dit moment geen stagaires 
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De pedagogische dienst en de pedagogisch beleidsmedewerker 

 

 

 

De pedagogische dienst en pedagogisch beleidsmedewerkers dragen bij aan de kwaliteit 

van de opvang. 

 

 

 

De centrale pedagogische dienst zorgt  onder andere voor 

1. de ontwikkeling van pedagogisch beleid 

2. signaleren van ontwikkelingen, trends en wetenschappelijke inzichten 

3. databank  van kennis en inspiratie 

4. voorlichting, informatie en advies zowel intern als extern 

5. volgen van wet-en regelgeving en waar nodig vertalen naar beleid en protocollen 

6. zelfevaluatie instrumenten realiseren die bijdragen aan systematische cyclus 

7. ondersteuning van de locaties in de uitvoering van hun werkzaamheden 

8. doorontwikkeling pedagogische expertise 

 

De pedagogisch dienst wordt op centraal niveau verzorgd door Rijkt. 

 

 

 

Op lokaal niveau vindt de implementatie van pedagogisch beleid plaats waarbij de 

kwaliteitsbewaking van het pedagogische klimaat centraal staat. 

Onderdeel van de werkzaamheden van de leidinggevende van onze locatie is de 

kwaliteitsbewaking van het pedagogische klimaat.  

Deze kwaliteitsbewaking krijgt uitvoering in en sluit aan bij pedagogisch 

beleidsmedewerker volgens het IKK. 

*implementatie van het pedagogisch beleid voor de eigen locatie(s) 

*bespreken pedagogisch beleid met ouders en de oudercommissie 

*bewaken pedagogische kwaliteit middels evalauties en tussentijdse bijstellingen 

*zorg dragen voor implementatie nieuwe protocollen 

*zorg dragen voor implementatie nieuwe wet-en regelgeving 

*(door)ontwikkeling vve-beleid  

*implementatie kind volg systeem 

*samenwerking doorgaande lijn 

*coachen van medewerkers en teams in hun pedagogische ontwikkeling 

 

In de werkzaamheden van de leidinggevende  is per locatie 50 uur beschikbaar voor 

voornoemde taken. 

 

 

 


