
  

Deel 4: Pedagogische en praktische afspraken 
van onze locatie 



 

               2/10 

 
Deel 4: Pedagogische en praktische afspraken van 
onze locatie 
 

PEDAGOGISCHE EN PRAKTISCHE AFSPRAKEN 
 

Naam locatie: bso Reuzensprong 

Adres locatie: Lupinestraat 12 
 

 
 

Naam groep Leeftijd Maximaal aantal kinderen 

Broodkruimels 4 t/m 6 jaar 20 

Kiezelstenen 7 t/m 12 jaar 20 

   

   

   

   

 
 
Groep 1 en 2: 

Tijdens vakanties Afwijken BKR ‘s ochtends Afwijken BKR tussen de middag Afwijken BKR ‘s avonds 

Maandag Van   730        tot   830 Van  1300        tot 1400 Van    1730      tot 1830 

Dinsdag Van   730        tot   830 Van   1300       tot 1400 Van    1730      tot 1830 

Woensdag Van   730        tot   830 Van   1300       tot 1400 Van    1730      tot 1830 

Donderdag Van   730        tot   830 Van  1300        tot 1400 Van    1730      tot 1830 

Vrijdag  Van   730        tot   830 Van   1300       tot 1400 Van   1730       tot 1830 

 
Groep 1: 
Tijdens 
schoolweken 

Afwijken BKR ‘s ochtends Afwijken BKR tussen de middag Afwijken BKR ‘s avonds 

Maandag Van          tot  Van          tot  Van  1800        tot  1830 

Dinsdag Van          tot  Van          tot  Van  1800        tot  1830 

Woensdag Van          tot  Van          tot  Van  1800        tot  1830 

Donderdag Van          tot  Van          tot  Van  1800        tot  1830 

Vrijdag  Van          tot  Van          tot  Van   1800       tot  1830 

 
Groep 2: 

Tijdens vakanties Afwijken BKR ‘s ochtends Afwijken BKR tussen de middag Afwijken BKR ‘s avonds 

Maandag    

Dinsdag    

Woensdag    

Donderdag    

Vrijdag    

 
Groep 2: 
Tijdens 
schoolweken 

Afwijken BKR ‘s ochtends Afwijken BKR tussen de middag Afwijken BKR ‘s avonds 

Maandag Van          tot  Van          tot  Van   1800       tot 1830 

Dinsdag Van          tot  Van          tot  Van    1800      tot  1830 

Woensdag Van          tot  Van          tot  Van    1800      tot  1830 

Donderdag Van          tot  Van          tot  Van   1800       tot  1830 

Vrijdag  Van          tot  Van          tot  Van    1800      tot  1830 
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In vakantie periodes kan de Beroepskracht kind ratio (BKR) afwijken. 
 
Op onze locatie wordt voor de vakantie periodes de BKR vastgelegd. 
Per vakantie communiceren we in deze via 
Memobord 
Ouderportaal 
 

 
 
 

Op onze locatie is de leidinggevende Mettina Procé, gm-er 
Deze wordt bijgestaan door Kristianne Reijnen, tc-er  

 
 
 

De uren waarop we tijdens schoolweken gegarandeerd voldoen aan de beroepskracht-kind-ratio (BKR) is: 
 
Van 7.30 uur tot 8.30 uur in de ochtend en van 14.00 uur tot 18.00 uur in de middag. 

 
 

Wanneer er veranderingen in het basisrooster worden aangebracht, dan maken we dit bekend via:  

Nieuwsbrief, ouderportaal 
 

 

Op onze locatie voegen we groepen structureel samen op: 
 
Dagdeel woensdagmiddag   groep 1  met groep 2  
Dagdeel vrijdagmiddag   groep 1  met groep 2  

 
 

Op onze locatie bieden we flexibele kinderopvang: 
Dit is als volgt geregeld:  

Er is flexibele opvang mogelijk afhankelijk van het aantal kind plaatsingen. Ouders kunnen dit 
aanvragen via de afdeling Klantadvies, waarna dit overlegd wordt met de leidinggevende. De kinderen 
met flexibele opvang worden zo veel als mogelijk op dezelfde basisgroep. Mocht dit echt niet mogelijk 
zijn, dan wordt met ouders overlegd of zij op een andere groep geplaatst mogen worden. We voeren 
een open-deurenbeleid, waardoor de medewerkers ook de kinderen van de andere groepen kennen. 
Eventuele bijzonderheden worden altijd overgedragen en zijn terug te vinden in het kind dossier. 
 
 

Op onze locatie hanteren wij een opendeurenbeleid:  

Ondanks dat de groepen niet naast elkaar gesitueerd zijn voeren we het open deuren beleid wel uit. 
Wanneer kinderen aangeven dat ze een activiteit op de andere groep willen doen of even bij hun 
broertje/zusje/vriendje willen kijken dan kan dat mits de bezetting dit toe laat.  
 
Bij de volgende (spel)activiteiten verlaten de kinderen de stamgroep:  

• Tijdens het buitenspelen. 

• Tijdens gym of tijdens vsd activiteiten 

• Tijdens uitstapjes (bijvoorbeeld: activiteiten op andere locaties van de SKAR, bezoek aan speeltuinen, 
zwembad, musea). 

• Bij georganiseerde activiteiten samen met de andere groep op bv andere groep. 

• Tijdens vakantieperiodes  

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

Op bepaalde momenten worden de stamgroepen van de (verschillende) locatie(s) samengevoegd, 
uitgaande van een kloppend BKR. Dit gebeurt bv bij vakanties of bij lage bezetting van een groep. Op 
locatie zijn dan minder kinderen aanwezig, waardoor het leuker voor de kinderen (en efficiënter) is om 
de groepen dan samen te voegen. Voor zowel kinderen als ouders is duidelijk in welke ruimte de 
samenvoeging plaats vindt, door bv info op het infobord. 
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Bij de start van de opvang van het kind, kan met toestemming van de ouder, het kind ook gebruik 
maken van maximaal 2 stamgroepen. Dit kan voor een korte afgebakende tijd. Dit geldt niet voor 
kinderen met flexibele opvang of voor kinderen die een extra dag komen  
 
Als er maar één beroepskracht aanwezig is, dan is de achterwacht als volgt geregeld: 

Als er één pedagogisch medewerker van BSO Reuzensprong aanwezig is, is er ook altijd minimaal 1 
medewerker van kinderdagverblijf de Klimop aanwezig. De groep van de BSO en het kinderdagverblijf 
zijn naast elkaar gelegen (gescheiden door een gang), in geval van nood kunnen zij telefonisch 
contact met elkaar zoeken. Pm-ers zijn op de hoogte van het feit dat er op woensdag en vrijdag een 
bso collega alleen werkt. Daarnaast is er altijd een achterwacht telefonisch bereikbaar tussen 07.30 
en 18.30 uur die binnen een kwartier aanwezig kan zijn.  
 

 
 
 
Wennen en overgaan naar een andere groep 
De kinderen die van kinderdagverblijf de Klimop naar BSO Reuzensprong gaan, krijgen de mogelijkheid om een 
keer een paar uur te gaan spelen op de BSO. Dit gaat naar behoefte en in overleg met ouders. PM-ers kunnen 
hier een rol in spelen door de kinderen te vergezellen naar de bso toe. Dit al naar gelang van de behoefte van het 
kind. Nieuwe kinderen komen van tevoren met hun ouders kennismaken tijdens het intakegesprek. Kinderen die 
vanwege hun leeftijd doorstromen naar een andere groep kennen meestal de pedagogisch medewerkers van die 
groep van de voorschoolse opvang, vakantieopvang of van de woensdag of vrijdag. Naar behoefte kunnen zij een 
keer gaan spelen op de nieuwe groep. Een en ander gaat in overleg met ouders.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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. 1. Rijke, uitdagende omgeving: de ruimtes zijn dusdanig ingericht dat kinderen datgene kunnen doen waar zij 
behoefte aan hebben. Er is een divers aanbod aan materialen en speelhoeken waar kinderen tot hun eigen spel 
kunnen komen. Daarnaast is er dagelijks een gevarieerd aanbod van meerdere activiteiten, eventueel bedacht en 
voorbereid met de kinderen, waaraan zij kunnen meedoen. Tijdens de werkbegeleiding en de team overleggen 
wordt dit besproken. Daarnaast mag het kind zijn/haar eigen pad volgen en initiatieven nemen. Hierdoor wordt het  
geconfronteerd met situaties om over na te denken en van te leren. 
2. Altijd in dialoog: er is veel aandacht voor sfeer en gezelligheid. Kinderen kunnen zichzelf zijn en voelen de 
ruimte om te doen waar zij behoefte aan hebben na schooltijd. Hiervoor is het nodig dat de pm-ers de kinderen 
goed kennen. Dit start met een intakegesprek met ouders voordat het kind komt. Daarnaast is het belangrijk dat 
medewerkers veel luisteren en kijken naar kinderen, zodat zij de kinderen goed leren kennen en tegemoet 
kunnen komen aan hun behoeftes. De mentor onderhoudt het contact met ouders en voert 
welbevindengesprekken over hoe het gaat. De mentor zorgt dat collega’s op de hoogte zijn van bijzonderheden. 
Tijdens werkoverleg is dit een terugkerend onderwerp. Aan het eind van 2018 is er over elk kind een 
welbevindengesprek gevoerd. Dit is een terugkerend onderwerp op de agenda van de teamvergadering. Af en toe 
wordt er een steekproef gehouden om te kijken of de gesprekken worden gevoerd. Ouders kunnen in het 
Ouderportaal zien wie de mentor van hun kind is.  
3. De medewerkers worden op diverse gebieden geschoold: Pedagogisch Kompas, specialisten voor de 
verschillende pijlers: kunst & cultuur, techniek/ ICT, natuur en sport en spel. Daarnaast worden alle medewerkers 
geschoold voor EHBO en een deel van het team voor BHV.  
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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 doo rontwikkelen 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 Reuzensprong 
 
 
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/cursus 

Naam organisatie 
die dit verzorgt 

Doelstelling/opbrengst  
(gerelateerd aan 
inspectiekader) 

Aantal pedagogisch 
medewerkers 

Planning 

Babypedagogiek RIJKT    

Werken met baby’s RIJKT    

Taalniveau 2F RIJKT    

Taalniveau 3F RIJKT IKK proof 3 Najaar 2020 

VIB en coaching RIJKT    

VIB overig RIJKT    

VVE RIJKT    

Kind-volg-systeem 
(Looqin K.O. – KIJK!)  

RIJKT   
 

Techniek&Ik RIJKT    

Training en coaching 
Pedagogisch Kompas 

RIJKT  3 
Gehele jaar 2019 

Kinder-EHBO   3 April 2020 

Bijeenkomsten Q-
functionaris 

   
 

BHV   2 April 2020 
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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 start bekwame 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. 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. 
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Op onze locatie werken 2 stagiaires.  
De stagiaires volgen de opleiding SPW 3 en SPW 4. 
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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. 
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LOKALE OUDERCOMMISSIE 
 
Hierbij biedt Mettina Procé van locatie bso Reuzensprong het Pedagogisch beleid voor het jaar 2019 aan de 
Lokale Oudercommissie aan.  
 
Wij verzoeken u vóór 22 mei 2019 advies te geven via onderstaand formulier. 
 
 

Datum verzending naar de Lokale Oudercommissie: 13 mei 2019 
 
Naam locatieverantwoordelijke: Mettina Procé 
 
Handtekening: Mettina Procé 
 
 

Naam document: Pedagogisch beleid 
 
 

Betreft: Adviesaanvraag 
 
 

Oudercommissie geeft positief advies: 
 
Datum: ……………………… 
 
Naam: ………………………………... 
 
Handtekening: 
 
………………………………………………….. 

 
 

De Lokale Oudercommissie wil graag de volgende punten aangevuld zien: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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