
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: BSO De Stadshoeve dependance  

November 2022 

Locatiemanager: Yvonne Valentijn 

 

Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen 
Het maximaal aantal kinderen dat per dag opgevangen kan worden is 20.  

 

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 

De koolmeesjes 20 verticaal 4 jaar tot 5,5/6 jaar 2 

 

 De BSO groep bestaat momenteel uit maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar. Daarna 

gaan ze over naar de BSO groep De Schuur (5,5 /6-8 jarigen) op KC De Stadshoeve. 

De kinderen starten bij binnenkomst gezamenlijk door iets te drinken en te eten en te bespreken 

welke activiteiten gedaan kunnen worden. Van daaruit wordt er na het eetmoment een activiteit 

aangeboden of kunnen de kinderen vrij spelen. 

 

Samenvoegen met andere groepen/locaties  

Er is geen vakantieopvang op BSO De Stadshoeve dependance. Ouders die vakantieopvang 

voor hun kind wensen, kunnen daarvoor een overeenkomst afsluiten de dichtstbijzijnde locatie is 

BSO De Stadshoeve.  

Op woensdag en vrijdag is de BSO gesloten. Kinderen die opvang willen op deze dagen kunnen 

opvang aanvragen op de hoofdlocatie van de Stadshoeve. 

 

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 is in dit boek als basis gebruikt. Zo kan de pedagogisch medewerker door de dag 

heen precies weten wat en hoe zij moet doen om te werken volgens het pedagogisch beleid van 

TintelTuin.  

 



 

 

Globaal ziet een middag er als volgt uit:  

14.15 – 15.30     De kinderen worden opgehaald vanaf verschillende scholen en komen 

binnen. 

15.45 – 16.15             Tijd voor cracker, groente en drinken 

16.15 – 17.30             Tijd voor vrij spel/begeleide activiteit 

17.30       Tijd voor groente/fruit en drinken 

17.30 – 18.30  Eind van de middag, kinderen worden gehaald 

 

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 

groep aanwezig is. 

 

Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel 
• Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  zijn de werkdagen van de 

locatiemanager. 

•  Daarnaast zijn er pedagogisch medewerkers, een pedagogisch coach en een senior 

pedagogisch medewerker. 

• Onze pedagogisch beleidsmedewerker /coach, coacht de pedagogisch medewerkers 

bij de dagelijkse werkzaamheden. Dit kan door coaching op de groep, maar ook door het 

trainen/scholen van pedagogisch medewerkers buiten de groep. Daarnaast houdt de 

pedagogisch beleidsmedewerker/coach zich ook bezig met het pedagogisch beleid en 

de werkwijze daarbij. Bijvoorbeeld hoe de pedagogisch medewerkers kinderen uitdagen 

om nieuwe vaardigheden aan te leren.  

 

Gedurende de dag werkt er 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen.  Als er meer dan 10 

kinderen aanwezig zijn dan werken er 2 pedagogisch medewerkers. Op dinsdagmiddag werkt  de 

senior medewerker extra op de groep om te ondersteunen bij het voorbereiden van het 

activiteitenaanbod voor de komende periode. Regelmatig werken we met stagiaires van de 

opleiding PW niveau 3 en 4. Deze worden boventallig ingezet. 

 

De personeelsinzet bij het begin en het einde van de dag. 

Schoolweken: op de maandag, dinsdag en donderdag beginnen de pedagogisch medewerkers 

diensten tussen 14.00 uur en 18.30 uur.   

 

Groep Dag Tijd waarin kans 

bestaat op afwijken 

van de BKR 

Totaal 

Koolmeesjes Ma, di en do Tussen 15.00-15.30 30 min 

 Schoolvrije dagen Tussen   9.00- 9.30 30 min 

 

De achterwachtregeling van deze locatie 

Op BSO De Stadshoeve dependance is de achterwacht regeling van toepassing.  Op maandag, 

dinsdag en donderdag werken er 2 medewerkers en is een medewerkster tussen 18.00 en 18.30 

uur alleen op de groep. Als er 1 medewerker aanwezig is op de locatie is er indien nodig de 

locatiemanager op 500 meter bij KC De Stadshoeve aanwezig of een andere locatiemanager op 



 

 

een locatie in Amsterdam-Noord. De locatiemanager is ook regelmatig zelf op de locatie 

aanwezig. 

Daarnaast zijn er voldoende medewerkers werkzaam op KC De Stadshoeve om snel naar BSO De 

Stadshoeve dependance te kunnen komen en komen er ook ouders om hun kind op te halen. 

Ook is er goed contact met beide buren die naast de opvang wonen. 

 

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

Wanneer 1 van de vaste medewerkers ziek wordt of bijvoorbeeld met zwangerschapsverlof gaat, 

wordt er een vaste gekoppelde invalster van de locatie ingezet of eigen personeel werkt extra. 

Indien dit niet haalbaar is zal een medewerker van BSO De Stadshoeve ingezet worden omdat 

deze medewerkers bekend zijn met de kinderen. Of er wordt een medewerker uit de flexpool 

ingezet gedurende de afwezigheid van de vaste medewerker. Bij langdurige afwezigheid worden 

ouders geïnformeerd in de nieuwsbrief over wie de vervanging doet. In de hal hangt een 

overzicht van de pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn.  

Als er een nieuwe invalmedewerker is wordt ze aan het begin van de middag voorgesteld aan de 

kinderen en aan het eind van de middag stelt de invalkracht zich voor aan de ouders. 

Ook is de locatiemanager dan zoveel mogelijk op de locatie aanwezig om als vast gezicht voor 

de kinderen op locatie te zijn. 

 

Vaste invalkrachten 

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste medewerkers uit de flexpool. BSO De Stadshoeve 

dependance heeft ook een vaste invalmedewerker die gekoppeld is aan de locatie en bekend is 

met de locatie en de kinderen. Zeker voor diensten die langdurig open staan kan er een 

zogeheten ‘voorziene dienst’ worden aangevraagd. Dan wordt dezelfde medewerker 

gereserveerd voor deze diensten.  

 

Aanbod van materialen en activiteiten in specifieke ruimtes 
 

Binnenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten 

Op de BSO komt het activiteitenaanbod tot stand met het programma 'Doenkids'. Dit is een 

programma waarin elke maand alle competenties aan bod komen uit het activiteitenbeleid van 

Pedagogisch Actief. De keuze van de activiteiten komt tot stand middels kinderparticipatie 

waarbij eigen ideeën van kinderen worden meegenomen en de voorstellen van pedagogisch 

medewerkers. De kinderen worden uitgenodigd en gestimuleerd tot een gezamenlijke activiteit, 

maar het is niet verplicht om deel te nemen. Na afloop van het eetmoment vertelt de 

pedagogisch medewerker wat voor activiteiten er op het programma staan. 

 

Op de groep zijn er verschillende speelhoeken gecreëerd zoals een bouw/constructiehoek, de 

knutseltafel en een lees/chillhoek en een theaterkamer. In de bouwhoek kunnen de kinderen 

bouwwerken maken van blokken, LEGO of Kapla.  

Aan de eet/ knutseltafel worden de mooiste knutselwerkjes gemaakt door de kinderen zoals 

tekeningen, krijtcreaties, origami maar ook mooie strook hoeden. In de kast met allerlei 

verschillend speelgoed staan o.a. de bakken met Barbie’s en Playmobil maar ook creatief 

materiaal zoals  papier en crêpe papier. 

 

In de andere ruimte is een gezellige  huis/poppenhoek gecreëerd waar kinderen ook mogen 

spelen. En daarnaast een theaterkamer met een echt podium. 



 

 

We hebben op de gang een keuken waar we binnen ons activiteitenaanbod kookactiviteiten 

uitvoeren met de kinderen. De kinderen vinden het erg leuk om dingen te maken en het daarna 

op te eten. Ook helpen ze met het snijden van de producten.  

 

Buitenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten 

De buitenruimte van BSO De Stadshoeve dependance is omgeven door weilanden. Om de 

buitenruimte overzichtelijk te maken voor pedagogisch medewerkers en kinderen is er aan de 

groepszijde een hek geplaatst dat de buitenruimtes scheidt. Zo hebben we een voor en een 

achter buitenspeelruimte. Beide ruimtes kunnen ook tegelijkertijd worden gebruikt door de poort 

tussen beide ruimtes open te zetten. De pedagogisch medewerkers maken een inschatting aan 

de hand van de behoeften van de groep, groepsgrootte, personeelsbezetting en bovenal de 

veiligheid van de kinderen hoe ze de buitenruimte gebruiken. In de voortuin is in de schaduw 

onder de bomen een grote zandbak aanwezig, waarin veel kinderen tegelijk kunnen spelen. Ook 

kan hier gefietst worden of een balspel gedaan worden. 

 

De achtertuin bestaat grotendeels uit grasveld met daaromheen bestrating. In de zomer kan er 

een zonwering worden opgehangen aan drie palen zodat we hier ook schaduw kunnen creëren. 

De bestrating rondom het grote grasveld leent zich uitstekend om lekker rondjes te fietsen of te 

voetballen. Rondom de gehele buitenruimte is beplanting aanwezig waardoor het een natuurlijke 

uitstraling heeft.  Buiten de hekken staan veel bomen en struiken waardoor er zomers veel 

natuurlijke schaduw is. De appel- en perenbomen leveren het verse fruit voor het bakken van de 

taarten en het maken van appelmoes. In de herfst kunnen veelvuldig kastanjes gezocht worden.  

Ook grenst de buitenruimte voor een gedeelte aan een sloot, veilig afgeschermd door een hek. 

Vaak kijken de pedagogisch medewerkers samen met de kinderen wat er zoal in de sloot gebeurt 

door met zwemvestjes en schepnetjes het water te onderzoeken. Als er eendjes in de buurt zijn, 

worden die natuurlijk gevoerd. De omgeving rondom de buitenruimte wordt door de 

pedagogisch medewerkers ook benoemd en uitgelegd zoals kijken naar de vogels, vliegtuigen, 

insecten, wolken, maar vooral ook naar de koeien, schapen en paarden die in de wei staan en 

de grote trekkers die voorbij rijden. 

 

Er wordt op verschillende manieren gebruik gemaakt van de buitenruimtes en dus ook op 

verschillende manieren gespeeld. De ene keer spelen de kinderen alleen in de voortuin en 

worden er mooie zandkastelen in de zandbak gemaakt. De volgende keer spelen we in de 

achtertuin en gaan de kinderen lekker fietsen. Of worden er door de pedagogisch medewerksters 

sport en spel activiteiten aangeboden. Wanneer het weer het toelaat wordt er met water 

gespeeld, dan staat er een bad en wordt er met de tuinslang gespeeld.  Dus de activiteiten zijn 

ook deels afhankelijk van het weer en het seizoen. 

 

Pedagogisch beleid 

BSO De Stadshoeve dependance handelt volgens het pedagogisch beleid van TintelTuin. Het 

pedagogisch beleid van TintelTuin is in te zien op de locatie en beschikbaar 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 waard 

http://www.tinteltuin.nl/


 

 

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. Belangrijke zaken voor ouders over het wennen kunt u lezen in het 

informatieboekje. Dit is in te zien op de website tinteltuin.nl. 

 

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 evenwichtig aanbod aan activiteiten, zodat kinderen de 

mogelijkheid krijgen om alle competenties te ontwikkelen.  

 

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, samen spelen 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 De Stadshoeve dependance hanteert  een methode welbevinden waarin kinderen gevolgd 

worden in hun ontwikkeling. Deze methode wordt 1 keer per jaar (in het najaar)  op de locatie 

toegepast en opvolgend wordt ouders een oudergesprek aangeboden. Ouders tekenen zich in 

voor dit oudergesprek of geven op dit formulier aan dat zij geen gebruik maken van het 

oudergesprek.  

 

 

Mentorschap  

http://www.tinteltuin.nl/


 

 

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 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 mentor kind en/of vragen van ouders. 

Kinderen en hun ouders worden in het intakegesprek en bij wijzigingen geïnformeerd wie de 

mentor is van hun kind.  Bij BSO De Stadshoeve dependance geven we tijdens het intakegesprek 

bij de ouders aan wie de mentor van hun kind is. Er zal op de groep een lijst hangen waarop dit 

inzichtelijk is. 

 

 

 

 

 

 


