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1. Voorwoord

In Basisschool Maria ter Heide zit Buitenschoolse opvang de Boks. BSO de Boks heeft één vestiging. 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen vrij kunnen spelen en bewegen, zeker omdat dit goed is voor de 
ontwikkeling en gezondheid van de kinderen. Wanneer de kinderen een lange schooldag achter de rug 
hebben bieden wij ze dan ook vaak verschillende activiteiten aan. Vaak worden de activiteiten gekoppeld aan 
een thema. Hierbij maken we uiteraard graag gebruik van de natuur en de seizoenen. In de zomer zijn we veel
buiten te vinden. Het is voor de kinderen een feest om met water te mogen spelen of gezellig samen een 
bordspel spelen onder een parasol. In een paar minuten rijden zijn we bij de Maashorst, waar we heerlijk 
kunnen klimmen en klauteren. En er zijn natuurlijk genoeg bladeren te verzamelen voor de herfsttafel. In de 
winter helpen de kinderen de vogels aan voederplaatsen door bijvoorbeeld het timmeren van voederplankjes 
en het maken van pindaslingers. 

Genoeg te doen dus op de BSO en in de omgeving.



1. Inleiding
Bso de Boks wil kinderen het allerbeste bieden. Hoe we dat op de buitenschoolse opvang doen, staat 
beschreven in dit pedagogisch beleidsplan. 
De kinderen hebben een stem in allerlei zaken die hen direct aangaan. Omdat wij het belangrijk vinden dat de 
kinderen hun ideeën kunnen uitvoeren zullen we op zoek gaan naar mogelijkheden om dit te bewerkstelligen. 
Soms lukt dat niet gelijk en zullen we er een andere keer op terugkomen. Zo leren de kinderen samen denken,
beslissen en verantwoordelijk zijn. 

Naast het pedagogisch plan is er een informatieboekje voor de BSO. 

Het pedagogisch beleid blijft steeds in ontwikkeling en wordt door ons regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. 
Dit gebeurt in samenwerking met de oudercommissies van de BSO. 
Wij hopen dat dit pedagogisch beleidsplan u een goed beeld geeft van hoe wij op onze BSO werken. Als u 
vragen of suggesties heeft, horen wij die natuurlijk graag. Wij wensen u en uw kind(eren) een heel goede tijd 
op onze BSO.

2. Onze visie
Een BSO biedt een kind naast een gezellige en vertrouwde opvangplek ook gelegenheid om zich te 
ontwikkelen door vrij spel en uitdagende activiteiten. De kinderen spelen met groepsgenootjes met het 
aanwezige spelmateriaal of maken een keuze uit een van de aangeboden activiteiten. Wij begeleiden kinderen
daarbij en bieden aandacht en structuur. 

Wij zien kinderen als individuen met eigen wensen en mogelijkheden. Wij willen de kinderen de ruimte geven 
om zichzelf te ontwikkelen en om de wereld om zich heen te ontdekken. We volgen hen daarbij en spelen in 
op hun interesses en behoeftes. We gebruiken de ideeën en wensen van kinderen bij het aanbieden van 
activiteiten die passen bij de belevingswereld van de kinderen. 
Wij werken met een gevarieerd op de verschillende leeftijden afgestemd activiteitenprogramma’s, gebaseerd 
op voor de kinderen aansprekende thema’s. Wij bieden dagelijks activiteiten aan voor binnen of buiten. Dit zijn
creatieve activiteiten, sport en spel, koken/bakken, activiteiten in de natuur of bijvoorbeeld met techniek. We 
bieden een goede balans tussen georganiseerde activiteiten en vrije spelmomenten en tussen rustige 
activiteiten en meer fysieke activiteiten. 



3. De vier opvoedingsdoelen

3.1. Onze pedagogische doelstelling 
Onze pedagogische doelstelling is gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen uit de Wet kinderopvang. We 
hebben deze als volgt vertaald (in onderstaande paragrafen worden deze doelen nader uitgewerkt): 

 Het bieden van een emotioneel veilige basis waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf 
kunnen zijn. 

 Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden in een gevarieerde 
spelomgeving. 

 Het bieden van gelegenheid tot het opbouwen van contacten en sociale vaardigheden in de groep. 

 Het overdragen van waarden en normen. 

3.2 Het bieden van een emotionele veilige basis
Wij zorgen dat het kind zich emotioneel veilig kan voelen. Dat het kind het naar zijn zin heeft en dat het zich 
prettig voelt. Dit is ook een voorwaarde voor het kind om zich verder te kunnen ontwikkelen. We kijken goed 
naar elk kind en spelen in op zijn signalen. Om dit te kunnen, maken we echt contact, we zijn oprecht 
geïnteresseerd, spelen in op behoefte van het kind, zijn interesse en ontwikkelingsniveau.  Complimentjes 
over wat het kind doet, wat het kan of wie het is, zijn onvoorwaardelijk gemeend. 

Wij bieden de kinderen ook emotionele veiligheid door vaste leidsters, een herkenbaar dagritme en het werken
in groepjes. Ook de aanwezigheid van bekende groepsgenootjes is een belangrijke factor voor het gevoel van 
veiligheid. 

Wij vinden het belangrijk dat er op de BSO een ongedwongen en vrije sfeer is. De kinderen mogen zelf kiezen 
wat ze gaan doen en met wie. Elke 'hoekje' heeft zijn eigen functie welke kinderen uitnodigt tot verschillende 
activiteiten. Er is een speelkeukentje waar de kinderen de lekkerste dingen kunnen maken, een autohoekje, 
leeshoek, een knutseltafel en een lange rij tafeltjes om in groepjes te bakken en koken.

Door te werken met een planbord kunnen de we de groep naar behoefte indelen bij verschillende activiteiten. 
Afhankelijk van de groepssamenstelling kunnen activiteiten aangeboden worden. In principe zijn de kinderen 
vrij om te kiezen aan welke activiteit ze willen deelnemen maar het kan ook voorkomen dat de groep zich leent
om de jongste kinderen aparte activiteiten aan te bieden. Zo kunnen de oudste kinderen bijvoorbeeld naar het 
grote schoolplein gaan om te spelen. De jongste kinderen kunnen dan bijvoorbeeld op het kleine schoolplein 
blijven om te kleuren met stoepkrijt, touwtje springen, hinkelen of bellenblazen. Bij kinderen die erg moe zijn 
na een lange schooldag of kinderen die nog in een wenfase zitten, kunnen we ervoor kiezen om binnen een 
één op één activiteit te doen, bijvoorbeeld voorlezen. Op deze manier wordt op de behoefte van de gehele 
groep ingespeeld.

3.3 Het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden
Het is belangrijk dat de kinderen de mogelijkheid krijgen persoonlijkheidskenmerken als zelfstandigheid, 
zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit te ontwikkelen. In principe gebeurt het ontwikkelen 
van de persoonlijke competentie vanuit het kind zelf, door spel en door het ontdekken van de wereld om zich 
heen. We vinden het belangrijk kinderen te stimuleren dingen zelf te doen om ze op die manier te laten 
ervaren dat ze veel dingen al zelf kunnen. Dit geeft het kind zelfvertrouwen en een kans tot verdere 
ontwikkeling.

De ruimte is zodanig ingericht dat kinderen zelf kunnen doen wat ze willen en zelf het spel- of knutselmateriaal
kunnen pakken dat ze willen. Door kinderen zelf te laten kiezen hoe zij hun vrije tijd besteden in de BSO, 
worden zij geprikkeld zelfstandig initiatieven te nemen. Kinderen die veel eenzijdige keuzes maken, of moeite 
hebben zelf initiatief te nemen worden daarin begeleid en gestimuleerd door ons.



Door het aanbieden van gevarieerd spel doen kinderen nieuwe ervaringen op. Er is voldoende spelmateriaal 
aanwezig dat de persoonlijke competentie van kinderen stimuleert.

Kinderen worden uitgedaagd om eerst zelf te proberen iets op te lossen. Dit kan zowel het uitproberen van 
een nieuwe vaardigheid als het oplossen van een ruzie zijn. Wij spelen hierbij een ondersteunende rol, door 
de kinderen aan te moedigen om iets te proberen of handreikingen te geven om een conflict op te lossen.

Leeftijdsgericht werken 
Kleuters 
Wij stimuleren de jongste kinderen om vanuit een veilige omgeving te gaan ontdekken en te ondernemen. 
Wij versterken het zelfvertrouwen van de kinderen door hun zelfstandigheid te stimuleren en door hen de 
verantwoordelijkheden te geven die ze aankunnen. We doen dingen voor, helpen de kinderen als dat nodig is, 
spelen mee en dagen kinderen uit net een stapje verder te gaan dan ze zelf denken te kunnen. 

De middengroep (7-10) 
Voor deze leeftijdsgroep wordt het activiteitenaanbod naast het vrij spel steeds belangrijker. Aan tafel kunnen 
spelletjes worden gedaan en op de bank kunnen kinderen even uitblazen of een boek lezen. Naast het vrij 
spelen dagen we de kinderen uit om nieuwe ervaringen op te doen door structureel activiteiten aan te bieden.. 
Doordat ons activiteitenaanbod gevarieerd is, zit er altijd wel iets bij wat het kind aanspreekt. 

Tieners 
Met name voor de oudere leeftijdsgroep zorgen wij ervoor voldoende uitdaging te bieden. Tieners zijn vaak 
gevoelig voor trends en vinden het leuk als hier op de bso op ingespeeld wordt. Te denken valt aan activiteiten
als modeshows of een voetbalcompetitie. De kinderen worden zich bewuster van de wereld om zich heen en 
willen graag zelf op onderzoek uit en nieuwe dingen leren. Tieners worden bij het organiseren van de 
activiteiten betrokken, vanaf het idee voor het thema tot het zelf uitvoeren van onderdelen van het programma.
Ook in de inrichting en aanschaf van materiaal geven wij hen een stem zodat zowel jongens als meisjes zich 
thuis blijven voelen op de bso.

3.4 Het opbouwen van contacten en sociale vaardigheden
Op de BSO leren kinderen al op vroege leeftijd relaties aan te gaan en sociale vaardigheden oefenen, zoals 
het zich kunnen verplaatsen in een ander, communiceren, samenwerken,  anderen helpen, conflicten 
voorkomen en oplossen. Ze ervaren het plezier van samen spelen, ze leren rekening met elkaar houden en 
voor zichzelf opkomen. De kinderen zien veel van elkaar en worden door elkaar uitgedaagd en gestimuleerd. 
De groep is een ontmoetingsplaats en er kunnen echte vriendschappen ontstaan. 

De groepssamenstelling wisselt per dag. Alle kinderen spelen bij en met elkaar, zoals dat in een gezin ook het 
geval is. De grote kinderen houden rekening met de kleine kinderen en de kleine kinderen met de grote.

We stimuleren de kinderen zoveel mogelijk zelf te doen. Wanneer ze hulp nodig hebben, kunnen ze elkaar 
helpen of ons vragen hen te helpen. We proberen de kinderen zoveel als mogelijk de fatsoensnormen bij te 
brengen. Als een kind niet luistert of iets doet wat niet mag, moeten ze van ons even aan tafel zitten en wordt 
er samen met het kind gepraat en uitgepraat.

3.5 Het overdragen van waarden en normen
Het gedrag en de houding van ons speelt een belangrijke rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. Door 
hun reacties ervaren de kinderen de grenzen van goed en slecht, van ‘anders’, van mogen en moeten. Wij 
bieden gelegenheid tot het eigen maken van waarden en normen door kinderen keuzevrijheid te bieden, door 
activiteiten te stimuleren in plaats van deze op te leggen, door belevenissen en ervaringen te benoemen en 
door omgangsvormen aan te leren op individueel niveau. Een kind leert respect voor anderen en zijn 
omgeving te hebben als het zelf met respect behandeld wordt.



Doordat de BSO in een groep plaats vindt, is het vormen van ideeën en het hebben van opvattingen en het 
gedrag af te stemmen op eigen waarden, iets waar kinderen dagelijks mee bezig zijn. Volwassenen spelen in 
dit proces een belangrijke rol. Dit betekent dat wij ook met respect met elkaar en met de kinderen omgaan. 
Hierbij hanteren we normaal taalgebruik en houden we ons aan de regels die gezamenlijk afgesproken zijn. 
Van de kinderen verwachten we ook dat ze zich houden aan de regels, dat ze aardig zijn tegen elkaar en 
tegen ons (niet schelden, slaan enz.).

Voor het werken op de groep hebben we zeven duidelijke en voor kinderen begrijpelijke basisregels 
afgesproken bij de omgang met elkaar: 

 We spelen samen en sluiten niemand buiten 
 We lachen samen maar lachen elkaar niet uit 
 We doen elkaar geen pijn 
 We maken geen spullen stuk en ruimen onze eigen spullen op 

 We wachten op onze beurt en denken even na voor we iets zeggen 

 We helpen elkaar 

 Doet een ander iets goed dan geven we een compliment 

4. De werkwijze van de bso
De buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen zodat ouders de mogelijkheid hebben om werk of studie
te combineren met de opvoeding van hun kind(eren). Kinderen kunnen voor en na schooltijd bij de BSO 
terecht. De BSO is een plek waar kinderen op een leuke en veilige manier hun vrije tijd kunnen doorbrengen. 
Vrije tijd voor kinderen is tijd waarin kinderen vrij kunnen spelen, zonder verplichtingen.

4.1 Plaatsingsbeleid
Ieder kind van 4 - 13 jaar is in principe welkom bij BSO de Boks tenzij de begeleiding te zwaar is vanwege een
handicap. Moeilijke kinderen kennen wij niet, wel kinderen die tijdelijk of constant meer aandacht nodig 
hebben.
Er is geen minimum plaatsing; het kind kan al voor één dagdeel per week geplaatst worden. De ouder betaalt 
per dagdeel. Een lang dagdeel bestaat uit de voorschoolse- en naschoolse opvang. Een kort dagdeel bestaat 
uit alleen de naschoolse opvang. Ook is flexibele opvang mogelijk.

4.2 Kennis maken en wennen
Wij vinden een goed contact met de ouders tijdens het halen en brengen erg belangrijk. Het biedt de 
gelegenheid om over en weer belevenissen en bijzonderheden van het kind aan elkaar door te geven.

De basis hiervoor ligt al bij het kennismakingsgesprek, daarom zorgen we ook dat we hier de tijd voor nemen. 
Voor nieuwe kinderen is de eerste keer naar de BSO altijd een spannende dag. Wie zal er allemaal zijn? 
Kennen ze andere kinderen? Wie is de groepsleiding? Allemaal vragen die tijdens een kennismaking met de 
BSO beantwoord kunnen worden. Daarom kunnen u en uw kind voor dat de werkelijke opvang start, samen 
een kijkje komen nemen op de BSO. Wel vragen we u vooraf even een afspraak hiervoor te maken. We 
houden dan rekening met uw komst. U en uw kind kunnen op zo’n middag alvast wat sfeer proeven op de 
BSO. Het beste kunt u dan ook een afspraak maken op de dag waarop uw kind ook daadwerkelijk zal komen. 
Zo herkent hij/zij misschien al wat kinderen van zijn eigen klas.

Kinderen die nog moeite hebben met wennen, houden we goed in de gaten en betrekken we bij onze 
bezigheden door hen te laten helpen met kleine klusjes, zoals bijvoorbeeld met het uitdelen van 
tussendoortjes. We tonen begrip voor het feit dat het kind nog wat verlegen of verdrietig is en proberen het af 
te leiden met een activiteit. 



4.3 Dag invulling
Op de volgende dagen is BSO de Boks open:
Maandag (07.00*) 07.30-8.30 uur en van 14.00 -18.15 (18.30*) uur
Dinsdag (07.00*) 07.30-8.30 uur en van 14.00 -18.15 (18.30*) uur
Woensdag (07.00*) 07.30-8.30 uur en van 14.00 -18.15 (18.30*) uur
Donderdag (07.00*) 07.30-8.30 uur en van 14.00 -18.15 (18.30*) uur

De kinderen die naar de voorschoolse opvang komen mogen binnen vrij spelen. Om 08.20 uur worden ze naar
de klas gebracht. Groep 1 en 2 worden door ons gebracht en de overige groepen mogen zelf naar de klas. We
komen, als de kleuters in de klas zijn, altijd nog even kijken in de andere groepen of de kinderen in de klas 
aanwezig zijn.

Als de school uit is worden de kinderen uit groep 1 en 2 door ons bij de klas opgewacht. De kinderen uit de 
overige groepen mogen zelf naar de BSO lopen. We houden een formulier bij, welke kinderen er binnenkomen
en welke kinderen opgehaald zijn door de ouders/verzorgers.. Zo hebben we een duidelijk overzicht. 
De jassen en tassen worden aan de kapstok gehangen en de kinderen gaan rustig aan tafel zitten. Iedereen 
krijgt wat te drinken en mag een tussendoortje kiezen. We nemen eerst even rustig met de kinderen de dag 
door en vragen de kinderen wat ze willen doen. 
Wij organiseren activiteiten zoals sportieve spelletjes, knutselen, koken, samen een voorstelling bedenken of 
een talentenshow en nog veel meer. Kiezen kinderen voor vrij spel dan maken we duidelijke afspraken over 
het spelen en het opruimen. Ook stimuleren we het buitenspelen en bieden we op het schoolplein en 
daarbuiten gerichte activiteiten aan, zoals een kringspelletje, spelen in een speeltuin in de buurt, een 
speurtocht, of een voetbaltoernooitje. 
Aan het eind van de middag bieden we de kinderen nog een tussendoortje aan. De kinderen mogen de hele 
middag water drinken als zij dorst hebben. 

Als de kinderen opgehaald worden nemen we de tijd om even met de ouders te praten en zorgen we voor een
rustige sfeer op de BSO. 

4.4 Warm eten op de BSO
Soms is het niet haalbaar om bijvoorbeeld voor het sporten nog thuis te eten als een kind de middag bij de 
BSO is geweest. De Boks biedt de mogelijkheid om op de BSO warm te eten. Zo heeft u meer tijd en uw kind 
is helemaal klaar om te gaan sporten. Maaltijden dienen wel van thuis meegenomen te worden. Er is een 
koelkast aanwezig op de BSO waar u het in kan zetten. Dit kan s'ochtends als u uw kind naar school brengt.

4.5 Voeding en gezondheid 
We geven kinderen rijstwafel, peperkoek of een biscuitje als tussendoortje. Als kinderen tussendoor behoefte 
hebben aan extra drinken, krijgen ze dit; we bieden water, sap of thee aan. Ons uitgangspunt is gezond 
gedrag te stimuleren bij kinderen op het gebied van voeding, hygiëne en beweging. Maar af en toe iets lekkers
tussendoor moet ook kunnen. 
We leren de kinderen algemene hygiëneregels aan, zoals handen wassen voor het eten en na toiletgebruik. 
Verder gaan we vaak naar buiten waar we bewust activiteiten aanbieden die kinderen tot beweging uitdagen. 
Ook binnen bieden we materiaal aan dat uitnodigt om te bewegen. 

Als we met z'n allen aan tafel zitten grijpen we de gelegenheid aan om waarden en normen en sociaal gedrag 
aan te leren. We leren de kinderen tafelmanieren, zoals netjes eten, rustig aan tafel zitten en op je beurt 
wachten. Het gaat niet alleen om het eten of drinken, maar ook om het contact met elkaar en de sfeer van het 
samen zijn. Het eetmoment wordt gebruikt om met de kinderen in gesprek te gaan. Maar omdat we het 
belangrijk vinden dat kinderen voldoende kunnen bewegen, zorgen we ervoor dat de tafelmomenten niet te 
lang duren. Ook kan er tijdens het spelen een extra ronde eten of drinken worden aangeboden. 



4.6 Televisie, computer en andere media 
Ons uitgangspunt is dat BSO een meerwaarde biedt door het samenbrengen van kinderen in een groep en het
stimuleren van de ontwikkeling van het kind, dus zal ook het televisie- en computergebruik deze doelstelling 
ondersteunen. Wij realiseren ons dat media als tv en internet een onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
leefwereld van met name de oudere leeftijdsgroep. Op de BSO kiezen we voor bewust gebruik van de 
televisie en (spel-) computers. Het tv-kijken en computergebruik en de tijdsduur hangen samen met de leeftijd 
van het kind. Spelletjes op de WII, creatief gebruik van media zoals het maken van een eigen videoclip of het 
gebruik van internet voor het maken van huiswerk passen binnen deze doelstelling. We bieden begeleiding bij 
het bewust gebruik van media en leren kinderen hoe zij op een goede en veilige manier gebruik kunnen 
maken van media. 

Op de BSO worden er samen met de kinderen regels opgesteld over de tijdsduur en tijdstippen van media- en 
spelcomputergebruik (inclusief de eigen mobiele telefoon) en over omgangsvormen op internet. We houden 
samen met de kinderen toezicht op naleving van deze regels en we houden actief toezicht op het gebruik van 
media. We bieden geen video’s of computerspelletjes met geweld en agressie aan of beelden die niet geschikt
zijn voor de betreffende leeftijdsgroep. Ook zijn wij alert op veilig gebruik van internet, zoals het beschermen 
van de privacy van het kind dat aan het internetten is en andere kinderen.

4.7 Zelfstandigheid en huiswerk 
Oudere kinderen krijgen behoefte aan een eigen ruimte, meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Wij 
willen tegemoet komen aan die wens door te werken met zelfstandigheidsafspraken en door rekening te 
houden met de groter wordende behoefte aan privacy. Oudere kinderen krijgen de gelegenheid om activiteiten
zelfstandig te doen en we betrekken ze bij de organisatie van activiteiten. Wij geven de kinderen de ruimte om 
binnen bepaalde kaders te experimenteren en zo te leren. 

Met toestemming van de ouders kunnen er voor kinderen vanaf zeven jaar afspraken gemaakt worden over 
bijvoorbeeld ‘zelfstandig naar huis gaan’, ‘zonder toezicht buitenspelen’ en ‘zelfstandig naar vriendjes of een 
vrijetijdsbesteding (sport, muziekles) toegaan’. 

Bij de BSO is het mogelijk om huiswerk te maken. We streven er naar om een speciale, rustige hoek voor het 
maken van huiswerk te creëren. Wij stimuleren de kinderen bij hun huiswerk en ondersteunen hen waar 
mogelijk.

4.8 Het vierogenprincipe
Het vierogenprincipe is een wettelijke regeling gericht op het veiliger maken van de opvang. Het 
vierogenprincipe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een 
beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een
andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren. De opvang moet zodanig zijn 
georganiseerd dat vooraf invulling wordt gegeven aan het vierogenprincipe, rekening houdend met momenten 
waarop een beroepskracht (mogelijk) alleen staat op de groep.  



Buitenschoolse Opvang de Boks vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving en vertrouwde 
omgeving worden opgevangen. We brengen het vierogenprincipe op verschillende manieren in de praktijk. 

 Inzet medewerkers 
Als er in verband met het aantal kinderen slechts één pedagogisch werker wordt ingezet, is er altijd 
een tweede volwassene in het gebouw aanwezig, die de mogelijkheid heeft de kinderen te zien of te 
horen. Al onze medewerkers zijn in het bezit van een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Deze
worden voortdurend geüpdatet. 

 Uitstapjes 
In principe gaan bij uitstapjes met kinderen van 4 tot 7 jaar in verband met de veiligheid altijd minimaal
twee medewerkers mee. Er kunnen in overleg met ons uitzonderingen gemaakt worden.

 Gebouw 
De locatie heeft een open en transparant karakter door het gebruik van glas in wanden en deuren.

5. ouder en oudercommissie

5.1 Contact met ouders.
Wij vinden een goed contact met de ouders tijdens het halen en brengen erg belangrijk. Het biedt de 
gelegenheid om over en weer belevenissen en bijzonderheden van het kind aan elkaar door te geven.

Ook over belangrijke veranderingen in de thuissituatie (bijvoorbeeld een broertje of zusje op komst, verhuizing,
overlijden van familielid, of echtscheiding) worden pedagogisch medewerk(st)ers graag op de hoogte 
gebracht, omdat dit vaak voor de kinderen ingrijpende gebeurtenissen zijn.

Als ouders een gesprek met de leidster over hun kind(eren) willen hebben kunnen zij een 10 minuten 
gesprekje aanvragen. Ouders kunnen een afspraak maken of de leidster(s) kan een gesprek aanvragen met 
de ouders als er problemen zijn.

Voor een afspraak of gesprek kunt u tijdens de openingsuren van BSO de Boks bellen met Agnieszka Kuijpers
06-10875096  of Laura Snoeks 06-21 864 413. Of een mail sturen naar bsodeboks@gmail.com

5.2 Als u of wij ons zorgen maken 
Wij dragen samen met de ouders de zorg voor een goede ontwikkeling van de kinderen, zodanig dat ieder 
kind zo goed mogelijk functioneert in de groep. Soms hebben we zorgen over het welbevinden van het kind of 
verloopt de ontwikkeling op één of meerdere gebieden anders dan verwacht. Wij zien het als onze taak om dit 
te signaleren en onze zorg te delen met de ouders. Op dat moment treedt het protocol Zorg over een kind in 
werking. Dit protocol is in te zien op de locatie.

5.3 Privacyreglement
Individuele ouders hebben recht op privacybescherming door zorgvuldige behandeling van alle (in vertrouwen)
gegeven informatie. Ouders worden op de hoogte gesteld indien er over hun kind contact en/ of overleg is met
derden die niet aan de opvang zijn verbonden. (school, hulpverlenende instanties e.d.)

Er wordt door ons geen vertrouwelijke informatie over kinderen en/of ouders aan andere kinderen, ouders en 
basisschool gegeven.

5.4 Klachtenregeling
Dagelijks doen wij ons uiterste best om uw kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er 
onverhoopt toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel bij heeft dan horen wij dit graag van u! Wij staan 
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open voor vragen en suggesties van u als ouder en zullen te allen tijden proberen deze zo goed mogelijk te 
behandelen of toe te passen.

Mocht uw ontevredenheid verder gaan en komt u daarbij tot het indienen van een klacht dan staan wij garant 
voor een correcte afwikkeling hiervan en geven u middels een klachtenprocedure twee mogelijkheden om uw 
klacht in te dienen. Te weten: een interne en een externe route.
Intern houdt in dat u uw klacht binnen buitenschoolse opvang de Boks indient en wij deze klacht samen met u 
proberen op te lossen. Extern betekent dat u met uw klacht terecht kunt bij de Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzaal.
Dit protocol is in te zien op locatie.

5.5 Klachtenregeling oudercommissie
De Wet Kinderopvang bepaalt dat ouders adviesrecht hebben over onderwerpen die hun belang en dat van 
hun kinderen binnen de kinderopvangorganisatie raken. Met ingang van 1 april 2008 is elke 
kinderopvangorganisatie die onder de Wet Kinderopvang valt verplicht een klachtenregeling voor 
oudercommissies te hebben. De regeling wordt uitgevoerd door de Klachtenkamer Oudercommissie van de 
SKK.
In de klachtenregeling staat beschreven op welke wijze de oudercommissie een klacht kan indienen en welke 
stappen worden gezet in de behandeling van de klacht:

 Zit een oudercommissie ergens mee, dan kan dit in eerste instantie met ons besproken worden. 
Misschien gaat het om een misverstand of kan het probleem snel worden verholpen.

 Wij zullen de klacht in behandeling nemen en naar tevredenheid proberen op te lossen.

De oudercommissie kan ook rechtstreeks met klachten naar de Klachtenkamer Kinderopvang.
Oudercommissie wordt geïnformeerd over het bestaan van de interne en externe klachtenregeling. De ouder-
commissie ontvangt van ons de procedure. Hierin is beschreven hoe klachten van de oudercommissie behan-
deld worden. Dit protocol is in te zien op locatie.

6. Veiligheid en hygiëne

6.1 Veiligheids- en gezondheidsrisico inventarisatie
Wij werken volgens de eisen en beleidsregels van de Wet Kinderopvang, jaarlijks worden er controles 
uitgevoerd door de GGD en brandweer: Dit houdt in dat er ieder jaar een veiligheids- en gezondheidsrisico 
inventarisatie gemaakt wordt. A.d.h.v. inventarisatie wordt er een actieplan opgesteld, als het nodig is worden 
er protocollen opgesteld of aangepast om zo risico’s te voorkomen of te verkleinen. Wij hechten veel waarde 
aan een veilig en gezond klimaat voor uw kind. 
Dit protocol is in te zien op locatie.
Alle groepen zijn kindvriendelijk ingericht. De groepen hebben grote ramen, waardoor de kinderen goed in de 
gaten kunnen worden gehouden en zich niet aan het zicht van de leidsters kunnen onttrekken. Persoonlijke 
spullen van de leidsters, zoals jassen en tassen, worden opgeborgen.
Als de kinderen op uitstapje gaan, gebeurd dit ook onder begeleiding van minimaal 2 pedagogisch medewer-
kers.

Uiteraard is een optimale hygiëne van groot belang. Niet alleen vanwege besmettingen, die een ongezond 
leefklimaat in de hand werken, maar ook begrippen als voorbeeldgedrag, verantwoordelijkheid dragen voor de
eigen gezondheid en mentaliteit spelen hierbij een rol.

Zo is er ook aandacht voor hygiëne op de groep. De kinderen moeten hun handen wassen voor zij aan tafel 
gaan om te eten en nadat ze naar het toilet zijn geweest. De ruimtes waar de kinderen spelen zijn schoon en 
netjes.



Algemene aandachtspunten voor de BSO zijn: Het opruimen en schoonhouden van de ruimten, het regelmatig
wassen van speelgoed en pluche beesten. Kort houdbare levensmiddelen moeten worden gecontroleerd, 
koelkast en oven moeten worden schoongehouden. Na sluitingstijd maken we de tafels, stoelen, aanrecht, 
toiletten en vloeren schoon.

6.2 Aannamebeleid
Buitenschoolse opvang de Boks hanteert een streng aannamebeleid. Alle leidsters zijn in bezit van een voor 
de kinderopvang relevante diploma (MBO niveau 3 of 4, HBO). Ook zijn al onze medewerkers in het bezit van 
een geldende verklaring omtrent het gedrag (VOG). Alle pedagogisch medewerkster hebben een EHBO-
cursus gevolgd. Ieder jaar volgt een herhalingscursus. Agnieszka en Laura hebben een opleiding voor BHV 
(bedrijfshulpverlening) gevolgd. Ieder jaar volgt een herhalingstraining. 

7. Personeel

7.1 Oproepkrachten
De opleidingseis geldt ook voor de oproepkrachten. Zij dragen dezelfde verantwoordelijkheid als de vaste 
pedagogisch medewerker. Na een inwerkperiode moeten oproepkrachten in staat zijn zelfstandig een groep te
leiden. Oproepkrachten worden ingezet als er meer dan tien kinderen aanwezig zijn op de bso, bij ziekte of 
vakantie van de vaste pedagogisch medewerker.   

7.2 Vrijwilligers
Tijdens themadagen of feesten kunnen we ondersteund worden door vrijwilligers, dit zullen meestal de ouders 
of familie van de vaste pedagogisch medewerkers zijn.   

7.3 Stagiaires
Om aankomende beroepskrachten de kans te geven ervaring op te doen binnen de buitenschoolse 
opvang/kinderopvang kan het zijn dat er een stagiaire is bij BSO de Boks. Zowel de kinderen als de stagiaire 
zelf hebben er belang bij vertrouwd met elkaar te raken. Ze zullen daarom zoveel mogelijk op vaste dagen 
werken. Alle activiteiten en werkzaamheden van de stagiaires gebeuren onder begeleiding van ervaren 
beroepskrachten. Gedurende de stage worden de stagiaires boventallig ingezet. Dit houdt in dat het team van 
vaste leidsters wordt aangevuld met een stagiaire. De professionaliteit en de kwaliteit blijven zo gewaarborgd.

7.4 Beroepskracht-Kindratio 
Volgens de wet moet de opvang aantoonbaar aandacht besteden aan het aantal beroepskrachten in relatie tot
het aantal kinderen per leeftijdscategorie (de beroepskracht/kind-ratio). In de Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) en de Ministeriële Regeling ligt vast dat per tien kinderen één pedagogisch medewerker 
aanwezig moet zijn. Dit geldt voor kinderen van 4 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die 
kinderen eindigt. Op dagen dat de opvang na schooltijd plaatsvindt, kan voor hoogstens een half uur per dag 
afgeweken worden van deze beroepskracht/kind-ratio. Op dagen dat de opvang tenminste tien uur 
aaneengesloten wordt aangeboden, bijvoorbeeld tijdens studiedagen, bestaat tevens de mogelijkheid om op 
bepaalde tijden en gedurende een bepaald aantal uren minder pedagogisch medewerkers in te zetten. De 
afwijkende inzet mag niet plaatsvinden tussen 9.30 en 12.30 uur en tussen 15.00 en 16.30 uur. Vóór 9.30 uur 
en na 16.30 uur mag de afwijkende bezetting niet langer duren dan anderhalf uur aaneengesloten en tijdens 
de middagpauze niet langer dan twee uur aaneengesloten, met een maximum van drie uur per dag (de 
zogenaamde drie-uursregeling). Bovendien mogen nooit minder dan de helft van het benodigde aantal 
pedagogisch medewerkers ingezet worden. Het is mogelijk dat de hele dag één pedagogisch medewerker 
aanwezig is, mits er niet meer dan tien kinderen aanwezig zijn. In dat geval moet er een achterwacht geregeld 



zijn; een volwassene die binnen ambulance-aanrijtijden aanwezig kan zijn en tijdens openingsuren altijd 
telefonisch bereikbaar is

Leeftijd 
kindere
n

Minimaal aantal 
beroepskrachten

Maximaal
aantal 
kinderen

Minimaal aantal 
beroepskrachten

Maximaal
aantal 
kinderen

Minimaal aantal 
beroepskrachten

Maximaal
aantal 
kinderen

4 tot 13 1 10 2 20 ---
4 tot 8 1 10 2 20 ---
8 tot 13 1 10 2 20 3* 30
*In plaats van een derde beroepskracht kan een andere volwassene worden ingezet.

7.5 Achterwachtregeling
Een achterwacht is iemand die in geval van nood ten alle tijden ingeschakeld kan worden. Er moet een 
achterwacht geregeld zijn zodat een pedagogisch medewerker niet alleen op de groep komt te staan, wanneer
een andere pedagogisch medewerker in geval van calamiteiten de BSO ruimte moet verlaten. Deze 
achterwacht hoeft niet perse in het pand te zijn, maar moet binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn op de 
buitenschoolse opvang. BSO de Boks heeft meerdere achterwachten geregeld. Onze achterwachten bestaan 
uit familieleden en kennissen van Agnieszka Kuijpers en Laura Snoeks.   

7.6 Kindermishandeling.
Binnen BSO de Boks dragen wij onze verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en 
voor het ondernemen van actie na het signaleren. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat de signalen bij de juiste
instantie terechtkomen. 

Op de BSO ligt er een Handleiding Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.



8. Afsluiting

Het pedagogisch beleidsplan is opgesteld voor pedagogisch medewerk(st)er en bied houvast bij hun 
dagelijkse omgang met kinderen. Zo nodig kunnen medewerk(st)ers worden aangesproken op hun handelen. 
Ook informeert het de ouders van kinderen die de BSO bezoeken, of gaan bezoeken, over onze werkwijze en 
de omgang met de kinderen. Andere betrokkenen (bijvoorbeeld de GGD, de gemeente) kunnen inzicht krijgen 
in onze pedagogische werkwijze.

Het pedagogisch beleidsplan ligt voor ouders ter inzage op de buitenschoolse opvang. 

Uiteraard blijft dit pedagogisch beleidsplan altijd in ontwikkeling. Het wordt dan ook aangepast zo gauw 
nieuwe afspraken gemaakt worden.
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