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Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen 
Er kunnen maximaal 44 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Westerkim. BSO Westerkim is 

onderdeel van IKC Overtuinen 

 

De samenstelling van de groepen: 

Naam van de 

groep 

Maximaal aantal 

kinderen op de 

groep 

Horizontale/ 

verticale/ flexibele 

groep 

Leeftijdsindeling op 

de groep 

Aantal vaste 

medewerkers op de 

groep per dag 

Geel 11 verticaal 4-13 jaar 1 

Blauw 22 verticaal 4-13 jaar 2 

Groen 11 verticaal 4-13 jaar 1 

 

De drie groepen van BSO de Westerkim zijn verdeeld over drie ruimtes. Tijdens de eet/drinkmomenten wordt 

de gele groep opgevangen in de centrale hal, de blauwe groep in de centrale hal en de groene groep in de 

blauwe kamer. Op woensdag en vrijdag is de blauwe groep tijdens de eet/drinkmomenten in de centrale hal. 

De groepen werken nauw samen en buiten de eet/drinkmomenten om, kunnen de kinderen zelf bepalen in 

welke ruimte ze willen spelen. Elk kind weet in welke groep hij/zij zit. De pedagogisch medewerkers 

verspreiden zich na het eet/drink moment over de ruimtes. 

 
Samenvoegen van groepen  

BSO Westerkim is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag en vrijdag 

is alleen de Blauwe groep geopend.   

Tijdens de vastgestelde schoolvakanties is BSO de Westerkim gesloten. Ouders die dan wel opvang nodig 

hebben kunnen zich aanmelden bij een andere BSO-locatie.   

Op de schoolvrije/studiedagen vindt de opvang de gehele dag plaats op BSO Westerkim. Afhankelijk van het 

aantal kinderen worden zij opgevangen in hun eigen groep of in een samengevoegde groep. 

  

Dagindeling 
Op onze locatie wordt er gewerkt met het boek 'Pedagogisch actief'. In dit boek is het pedagogisch beleid van 

TintelTuin uitgewerkt in pedagogische acties en activiteiten. 

Het dagschema uit dit boek is als basis gebruikt. Zo weten de pedagogisch medewerkers hoe zij de opvang 

volgens het pedagogisch beleid van TintelTuin kunnen uitvoeren.  

Globaal ziet de middagopvang er als volgt uit: 

14.30 uur-14.45 uur:  binnenkomst kinderen, aanmelden en tijd voor een praatje 

14.45 uur-15.00 uur:  eet/drinkmoment 

15.00 uur-16.30 uur:  vrij spel/begeleide activiteit binnen/buiten 

16.30 uur-16.45 uur:  eet/drinkmoment 

16.45 uur-18.00 uur:  vrij spel/begeleide activiteit binnen/buiten 

18.00 uur-18.30 uur:  rustmoment, naar huis 

Vanaf  16.45 uur kunnen de kinderen worden opgehaald. 
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Op schoolvrije/studiedagen is de dagindeling:  

8.30 uur-9.30 uur:  kinderen kunnen worden gebracht, vrij spel binnen 

9.45 uur-10.15 uur: eet/drinkmoment 

10.15 uur-12.00 uur:  vrij spel, begeleide activiteiten binnen/buiten, uitstapje 

12.00 uur-13.00 uur:  eet/drinkmoment 

13.00 uur-15.15 uur:  vrij spel, begeleide activiteiten binnen/buiten, uitstapje 

15.15 uur- 15.45 uur:  eet/drinkmoment 

15.45 uur-18.00 uur: vrij spel, begeleide activiteiten binnen/buiten  

18.00 uur-18.30 uur: rustmoment, naar huis 

Vanaf 16.00 uur kunnen de kinderen worden opgehaald. 

Op schoolvrije/studiedagen kan ook de gehele dag worden besteed aan een uitstapje. 

De volgorde van de onderdelen kan per groep of per situatie afwijken. En bij wisseling in onderdelen wordt er 

gebruik gemaakt van overgangsmomenten. Rituelen nemen een belangrijke plaats in binnen het 

dagprogramma. 

Verder verwijzen wij hier naar de uitgewerkte pedagogische acties en de activiteiten in het boek 'Pedagogisch 

Actief” dat op elke locatie aanwezig is. 
 

Open deuren en groep overstijgende activiteiten 
Op de BSO wordt gewerkt met open deuren en groep overstijgende activiteiten. Zodra school uit is melden de 

kinderen zich bij de medewerkers, hangen jassen en tassen op en gaan elk naar hun eigen ruimte voor het 

eet/drinkmoment. Daarna is er tijd voor vrij spel en begeleide activiteit binnen/buiten. De activiteiten worden 

in alle groepsruimtes aangeboden en de kinderen mogen zelf bepalen wat zij gaan doen en waar ze aan mee 

willen doen. De activiteiten variëren en zijn afgestemd op de verschillende ontwikkelingsgebieden. De ruimtes 

zijn zo ingedeeld dat er tevens een plek is waar een kind rustig een boekje kan lezen. Tussen de speelzaal en 

centrale hal zit een mobiele tussenwand. Hiermee kunnen de ruimtes naar wens groter en kleiner gemaakt 

worden. 

 

Kind op andere groep 

Wanneer een kind op een andere groep komt, wegens incidentele extra opvang, wordt de emotionele 

veiligheid geborgd door o.a. het kind voor te stellen aan de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. 

Het kind wordt actief uitgenodigd om deel te nemen aan het vrije en georganiseerde spel. Doordat de 

kinderen elkaar van school kennen en de ruimtes dicht bij elkaar zitten zijn alle pedagogisch medewerkers bij 

de meeste kinderen bekend.  

 

Zelfstandigheid op de BSO  

Kinderen met een zelfstandigheidsverklaring mogen bijvoorbeeld zelfstandig buiten spelen op het 

aangrenzende schoolplein. Wij merken dat als een kind ouder wordt hij/ zij toe is aan meer zelfstandigheid. 

Wij willen de kinderen graag helpen op de weg naar zelfstandigheid en ze hierin zo goed mogelijk begeleiden 

en ondersteunen. Wij maken samen met de kinderen en hun ouders afspraken over de mate van 

zelfstandigheid en dit wordt digitaal vastgelegd. Ouders geven in het ouderportaal/de ouderapp aan voor 

welke mate van zelfstandigheid toestemming is gegeven. 
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Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel 
De personeelsinzet gedurende de dag 

Tijdens schoolweken hebben de pedagogisch medewerkers geen pauze. Globaal ziet een middag er voor de 

kinderen als volgt uit: 

Op maandag, dinsdag en donderdag: 

14.15 uur: start pedagogisch medewerker 1,2,3,4 

17.00 uur: 1e pedagogisch medewerker gaat naar huis 

17.30 uur: 2e pedagogisch medewerker gaat naar huis 

18.00 uur:  3e pedagogisch medewerker gaat naar huis 

18.30 uur:  4e pedagogisch medewerker gaat naar huis 

 

Op woensdag en vrijdag: 

14.15uur: start pedagogisch medewerker  

18.30 uur:        pedagogisch medewerker gaat naar huis 

  

Vrijdag:  
14.15 uur:         start 2 pedagogisch medewerkers 

18.00 uur:         1ste pedagogische medewerker gaat naar huis 

18.30 uur:         2de pedagogisch medewerker gaat naar huis 
 

Tijdens een schoolvrije/studiedag ziet de dag er voor de kinderen als volgt uit: 

Op basis van maximaal 44 kinderen: 

8.30 uur: start pedagogisch medewerker 1 

8.30 uur: start pedagogisch medewerker 2 

9.00 uur: start pedagogisch medewerker 3,4 

16.30 uur: 1e pedagogisch medewerker gaat naar huis 

17.30 uur: 2e pedagogisch medewerker gaat naar huis 

18.00 uur:  3e pedagogisch medewerker gaat naar huis 

18.30 uur: 4e pedagogisch medewerker gaat naar huis 

 

Op basis van maximaal 22 kinderen: 

8.30 uur: start pedagogisch medewerker 1 

8.30 uur: start pedagogisch medewerker 2 

17.15 uur: 1e pedagogisch medewerker gaat naar huis 

18.30 uur: 2e pedagogisch medewerker gaat naar huis 

Tijdens uitstapjes worden er, al naar gelang het aantal kinderen en op basis van leeftijd, meerdere 

pedagogisch medewerkers ingezet. Wij hanteren de landelijke richtlijnen t.a.v. de beroepskracht-kind ratio. 

 
De personeelsinzet en afwijken van de beroepskracht-kind ratio (BKR) 

Er wordt tijdens de schoolvrije/studiedagen maximaal 3 uur afgeweken van de BKR. De kinderen worden via 

het systeem op de IPad aangemeld bij het brengen en afgemeld bij het ophalen. Op basis hiervan kunnen wij 

dan nagaan op welke momenten wij kans maken dat er wordt afgeweken van de BKR. In onderstaand 

schema is dit zichtbaar gemaakt.  
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Groep Dag Tijd waarin kans 

bestaat op afwijken 

van de BKR 

Totaal 

Geel Maandag, dinsdag, 

donderdag 

8.30 – 9.00 uur 

13.00 – 14.30 uur 

16.30 – 17.30 uur 

0,5 uur 

1,5 uur 

1,0 uur 

Blauw Maandag, dinsdag, 

woensdag, donderdag, 

vrijdag 

8.30– 9.00uur 

13.00 – 14.30 uur 

16.30 – 17.30 uur 

0,5 uur 

1,5 uur 

1,0 uur 

Groen Maandag, dinsdag, 

donderdag 

8.30– 9.00 uur 

13.00 – 14.30 uur 

16.30 – 17.30 uur 

0,5 uur 

1,5 uur 

1,0 uur 

Indien de praktijk van het halen en brengen wijzigt, zullen de tijden waarop kans is op afwijken van de BKR in 

de pedagogische werkwijze en het personeelsrooster worden aangepast. 

 

Aanwezige medewerkers op de locatie en achterwachtregeling 

De pedagogisch medewerkers van de groep houden een intakegesprek met nieuwe ouders. De kinderen 

komen van tevoren kijken in welke groep en bij welke pedagogisch medewerker ze worden opgevangen. Er 

werken op dit moment 3 vaste medewerkers volgens een vast rooster en een vaste verdeling over de 

groepen. Het komt voor dat de pedagogisch medewerker alleen opent of afsluit. Tijdens de schoolweken zijn 

er bij het opstarten voldoende leerkrachten aanwezig en deze blijven ook lang binnen de BSO-tijd aanwezig. 

Verder is de locatiemanager (of haar achterwacht) telefonisch bereikbaar en kan indien nodig naar de 

Westerkim komen. 

 

Wijze van informeren bij uitvallen van een vaste medewerker en/of andere medewerkers op 
de groep. 

Wanneer pedagogisch medewerkers langdurig uitvallen, worden ouders hiervan per nieuwsbrief op de hoogte 

gesteld. Wanneer een pedagogisch medewerker zich op korte termijn ziekmeldt, wordt er een invalkracht 

opgeroepen. Deze medewerker wordt aan het begin voorgesteld aan de kinderen. Aan het eind van de 

middag stelt de invalkracht zich voor aan de ouders. Via een berichtje in de ouderapp informeren de 

medewerkers de ouders over de invalkracht. 

 

Vaste invalkrachten.  

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste invalkrachten. Wanneer dit niet toereikend is wordt er gebruik 

gemaakt van uitzendkrachten. 

 
Aanbod van materialen en activiteiten in specifieke ruimtes 
Binnenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten 
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De binnenruimte van de BSO omvat 3 ruimtes; het speellokaal, de centrale hal en de blauwe kamer. Een 

kwartier voor aanvang van de BSO zetten de medewerkers alle spullen klaar.  

Het speellokaal wordt voor verschillende activiteiten gebruikt. Er kan knots hockey worden gespeeld, maar 

ook worden gebouwd met verschillende bouwmaterialen of in tentjes worden gespeeld.  In de centrale hal 

staat een playstand en deze kun je inrichten als winkel, keuken, er staat een voetbaltafel, een poppenhuis, 

een knutseltafel, een lego tafel en er is een bouwhoek. In de blauwe kamer staat een bank en is er ruimte om 

rustig te lezen en computerspelletjes te spelen.  De kast met materialen en spellen staat in de blauwe en is 

toegankelijk voor de kinderen. Met behulp van stickers in de kleuren van de groep is zichtbaar welke spellen 

voor welke leeftijdscategorie geschikt zijn. 

 
Buitenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten 

De buitenruimte van de BSO is het schoolplein van IKC Overtuinen. Op het schoolplein is er ruimte om je 

lekker uit te leven. Er is uitdagend spelmateriaal beschikbaar zoals ballen, doeltjes, springtouwen, hoepels, 

stuntsteps, skeelers en stelten. Er is voldoende ruimte om te voetballen of andere balspelen te doen.  

 
NSA Activiteiten 

 De kinderen van de BSO kunnen deelnemen aan de naschoolse activiteiten die door school worden 

aangeboden. Als dit op hun opvang dag plaatsvindt dan komen zij later naar de BSO. 

 

Pedagogisch beleid 
De medewerkers van BSO De Westerkim handelen volgens het pedagogisch beleid van TintelTuin. Het 

pedagogisch beleid van TintelTuin is in te zien op de website www.tinteltuin.nl. 

In het pedagogische beleid worden de vier competenties met concrete voorbeelden beschreven, het betreft 

de competenties: 

- emotionele veiligheid 

- persoonlijke competentie 

- sociale competentie 

- overdracht van normen en waarden 

 

Pedagogisch Actief 

Het pedagogisch beleid van TintelTuin is voor pedagogisch medewerkers concreet gemaakt en uitgewerkt in 

pedagogische acties en activiteiten. Er wordt voor een aantal belangrijke momenten gedurende de dag (zoals 

binnenkomst, vrij spel, activiteiten) precies beschreven wat je doet, en hoe je dat doet als pedagogisch 

medewerker.  

Ook de handelswijze van de pedagogisch medewerkers met betrekking tot het wennen is op deze wijze 

concreet gemaakt als pedagogische actie. Het boek Pedagogisch Actief is in te zien op de locatie.  

Praktische informatie die betrekking heeft op de dagelijkse gang van zaken op de opvang, is te lezen in het 

informatieboekje. Dit is in te zien op de website www.tinteltuin.nl onder het kopje Tarieven & Info en 

vervolgens kiezen voor Downloads. 
 

Activiteiten 

We vinden het belangrijk dat onze activiteiten aansluiten bij de interesses en belangstelling van kinderen. 

Tegelijkertijd willen we ze uitdagen om hun grenzen te verleggen, hun mogelijkheden te leren kennen en 

kennis te maken met activiteiten of materialen die zij zelf misschien (nog) niet zouden kiezen. We bieden een 

http://www.tinteltuin.nl/
http://www.tinteltuin.nl/
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evenwichtig aanbod aan activiteiten, zodat kinderen de mogelijkheid krijgen om alle competenties te 

ontwikkelen. Elke maand wordt er een schema ingevuld met voor elke dag een activiteit die 

op een van de 6 competenties de nadruk legt. Dit doen wij met behulp van “Doenkids”. De 

activiteitenoverzichten zijn in te zien via de website van de locatie. 

 

 

De 6 competenties zijn: 

1. Emotionele competenties: Kijk, ik mag er zijn! 

    Vertrouwen in jezelf en in anderen, omgaan en herkennen van gevoelens. 

2. Sociale competenties: Kijk, we doen het samen! 

    Het gevoel erbij te horen en verbondenheid met de groep, rekening houden met elkaars gevoelens,   

    samenspelen en elkaar helpen. 

3. Expressieve en beeldende competenties: Kijk, ik kan dansen, zingen en iets maken!  

     Het zich uiten in kleur, klank, geur, smaak, vorm of beweging. 

4. Motorische en zintuiglijke competenties: Kijk, ik beweeg! / Kijk, ik ervaar en ontdek! 

Het plezier hebben in bewegen en het leren van vaardigheden. Rollen, lopen, dansen, balanceren, 

springen, fietsen (de grove motoriek). Tekenen, schrijven, kralen rijgen, oog-handcoördinatie (de fijne 

motoriek). Het opdoen van ervaring door middel van alle zintuigen: horen, zien, voelen, proeven en ruiken,  

   (Zintuiglijke competentie). 

5. Cognitieve competenties: Kijk, ik voel, denk en ontdek! 

    Het begrijpen en benoemen, leren van oorzaak-gevolg, ordenen en meten. 

6. Taal en communicatieve competenties: Kijk, ik maak contact, luister, praat en begrijp! 

     Het leren begrijpen en genieten van taal, benoemen, praten, zingen, lezen 

Observeren 

BSO Westerkim hanteert een methode welbevinden waarin kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling. 

Deze methode wordt 1 keer per jaar (in het voorjaar of najaar) op de locatie toegepast en opvolgend wordt 

ouders een oudergesprek aangeboden. Ouders tekenen zich in voor dit oudergesprek of geven op het 

formulier aan dat zij geen gebruik maken van het oudergesprek. Aan 8+ kinderen wordt een lijst met vragen 

aangeboden waarin zij zelf kunnen aangeven hoe zij het vinden op de BSO en hoe het met hen gaat. Hierover 

vindt met het kind dan een gesprekje plaats. 

 

Mentorschap 

Ieder kind krijgt een vaste mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker van de groep en is het 

aanspreekpunt voor het kind en de ouders over de afstemming van de ontwikkeling en het welbevinden van 

het kind. De mentor verzamelt informatie over het welbevinden en de ontwikkeling van het kind bij de andere 

pedagogisch medewerkers. 

Het is dus niet zo dat de mentor als enige verantwoordelijk is voor de observaties bij de kinderen waarover zij 

mentor is. Tussen collega’s onderling worden hierover afspraken gemaakt. 

Wel is de mentor bij voorkeur degene die het oudergesprek of het gesprek met de 8+ kinderen voert. Ook 

coördineert zij daar waar welbevinden van een kind bijzonderheden laat zien. In de praktijk betekent dit dat 

zij afspraken maakt met collega’s over extra zorg, eerste aanspreekpunt is voor ouders. Collega’s houden de 

mentor op de hoogte van opvallende zaken rond het mentorkind en/of vragen van ouders. 
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Kinderen en hun ouders worden tijdens het intakegesprek mondeling geïnformeerd over wie de mentor is. Bij 

wijzigingen worden zij hier ook mondeling over geïnformeerd. 
 


