
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Sport BSO Waterland 

November 2022 

Locatiemanager Monda Dorssers 

 

Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen 
Sport BSO Waterland  is gehuisvest in de kantine en op het terrein van atletiekvereniging AC 

Waterland in Landsmeer. De binnenruimte biedt plaats aan 1 basisgroep van 22 kinderen van 4-12 

jaar.  

De locatie is geopend op maandag, dinsdag en donderdag in de schoolweken.  Op Sport BSO 

Waterland bedienen wij alle scholen in Landsmeer 

 

De samenstelling van de groepen: 

Naam van de 

basisgroep 

Maximaal aantal 

kinderen op de 

groep 

Horizontale/ 

verticale/ flexibele 

groep 

Leeftijdsindeling 

op de groep 

Aantal vaste 

medewerkers op de 

groep per dag 

Sport BSO 

Waterland 

22 Verticale groep 4 – 13 jaar 2, waarvan 1 sport 

BSO medewerker 

 

Vakantieopvang  en opvang op schoolvrije dagen    

Sport BSO Waterland is in de vakantie gesloten. Voor de vakantieopvang kunnen ouders een 

contract afsluiten bij de BSO op IKC NoordRijk in Amsterdam Noord. De pedagogische werkwijze in 

vakantieweken kunt u vinden bij BSO NoordRijk.  

Op schoolvrijedagen kan de opvang wel plaatvinden op de Sport BSO Waterland afhankelijk van 

welke school de studiedag heeft. Soms zullen de kinderen ook op een studiedag opgevangen 

worden op BSO de Hoeksteen, als daar ruimte is. De plek waar de kinderen op een studiedag 

opgevangen zullen worden wordt altijd tijdig doorgegeven aan de ouders.  

Afhankelijk van het aantal kinderen kan het dan zijn dat er met 1 pedagogisch medewerk 

gewerkt wordt (bij minder dan 10 kinderen), er is dan altijd een backup medewerker die er binnen 

15 minuten kan zijn in geval van een calamiteit, of de locatiemanager is op locatie aanwezig.  

 

Dagindeling 
Op onze locatie wordt 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.. De pedagogisch medewerker wordt hierbij ondersteund door een 

pedagogisch coach. Globaal ziet een middag er als volgt uit: 



 

 

 

14:00 uur: kinderen worden opgehaald bij school. Kinderen met een 

zelfstandigheidscontract fietsen zelf naar de BSO 

14:15-14.30 uur:  aankomst bij de sport BSO, tijd voor drinken en fruit eten.  

15.00 uur: kinderen van Augustinusschool worden opgehaald of komen met 

zelfstandigheidscontract zelf naar de BSO en kunnen nog wat 

eten/drinken bij aankomst.  

15.30-17.00 uur:  dagelijks aanbod van sport activiteit onder begeleiding van sport BSO 

medewerker 

17:00 uur: tijd voor eten en drinken (crackers, thee, water), vanaf nu worden 

kinderen opgehaald 

18.00 uur: AC waterland begint met trainingen, wij gebruiken dan nog kleine veldje 

naast gebouw en binnen blijft mogelijkheid voor activiteit zoals tekenen, 

spelletje doen etc.  

18:30 uur:  eind van de middag, locatie sluit 

 

Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel                                                                                           
De personeelsinzet bij het begin en het einde van de dag en tijdens de 

pauze                                                                                                                                                                                      

Er zijn er elke dag twee pedagogisch medewerkers. 1 van deze 2 medewerkers is een sport BSO 

medewerker van uitzendbureau Ludios. Dit is een vaste medewerker en onderdeel van het team.  

Ook wordt er gestreefd naar de aanwezigheid van een stagiaire. 

• Er wordt een sportactiviteit aangeboden door de BSO medewerker die een 

sportachtergrond heeft 

• een pedagogisch medewerker is aanwezig bij de activiteit die door of samen met de 

kinderen vooraf bedacht en uitgewerkt is.   

• Beide pedagogisch medewerkers (en waar aanwezig de stagiaire) zijn aanspreekpunt 

voor de aanwezige kinderen  

• Alle aanwezige medewerkers en houden de veiligheid en hygiëne in de gaten. En zorgen 

en voor dat de kinderen goed op de hoogte zijn van de afspraken over veiligheid en 

hygiëne.  

 

13:30 uur: 2 pedagogisch medewerkers starten met hun dienst,  

18:30 uur: 2 pedagogisch medewerker gaan naar huis 

 

De personeelsinzet en afwijken van de beroepskracht – kindratio 

(BKR). 
 

Er wordt in schoolweken maximaal een half uur afgeweken van de BKR in exacte tijdsvakken zoals 

hieronder aangegeven. 

Groep Dag maandag, 

dinsdag en donderdag 

Tijd waarin kans bestaat op 

afwijken van de BKR 

Totaal 

Sport BSO Waterland I.v.m. ophalen 

kinderen bij 

verschillende scholen 

Tussen 14.45 en 15.15 uur 

(dit is incidenteel) 

30 minuten 

 



 

 

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

Wanneer pedagogisch medewerkers langdurig uitvallen worden ouders hiervan per mail op de 

hoogte gesteld. Wanneer een pedagogisch medewerker zich op korte termijn ziek meldt wordt er 

een medewerker vanuit de flexpool ingezet. Deze medewerker wordt aan het begin van de 

middag voorgesteld aan de kinderen. Aan het eind van de middag stelt de invalkracht zich voor 

aan de ouders. De vaste pedagogisch medewerkers informeren de ouders indien nodig over de 

reden dat de invalkracht er is. 

 

Vaste invalkrachten 

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste medewerkers uit de flexpool. Zeker voor diensten die 

langdurig  

open staan kan er een zogeheten ‘voorziene dienst’ worden aangevraagd. Dan wordt dezelfde 

medewerker gereserveerd voor deze diensten. Wanneer de medewerker van Ludios verhinderd is 

om te werken komt er een invalkracht ook van Ludios. Zo zijn we altijd verzekerd van een 

sportaanbod vol uitdagende sportactiviteiten 

 

Aanbod spelmateriaal en activiteiten 
De sport BSO is aantrekkelijk en sluit aan  bij de behoeftes van de kinderen.  

 

De jongste kinderen van 4 t/m 6 jaar  brengen we op sportief niveau op een speelse  manier de 

grondvormen van het bewegen bij zoals; werpen en vangen, rollen en vallen, lopen en springen. 

Dit gebeurt altijd in spelvorm, zodat de beleving om deel te nemen groot is.  Tevens laten wij de 

kinderen kennis maken met verschillende richtingen van sport- & spel. Hier wordt al snel duidelijk 

welke voorkeuren het kind heeft en waar hij/zij de meeste affiniteit mee heeft. Uiteraard ontbreekt 

een aanbod niet dat de brede ontwikkeling van kinderen eveneens ondersteunt (zie ook bij 

pedagogisch beleid, competenties).  

 

De oudere kinderen ‘vertrekken’ vaak uit de reguliere buitenschoolse opvang omdat ze het 

aanbod niet meer uitdagend vinden, meer verantwoordelijkheden kunnen dragen en daardoor 

alleen thuis mogen en willen blijven. Dit neemt niet weg dat buitenschoolse opvang voor hen wel 

een aanvulling kan zijn en zelfs ondersteunend aan hun ontwikkeling. Het vraagt echter een 

andere benadering en een uitdagender activiteitenaanbod dan het reeds bestaande aanbod 

binnen de reguliere opvanglocaties. Wij willen ook voor deze kinderen een sterk inhoudelijk 

concept bieden. 

Kernwoorden hierbij zijn: vrijheid, zelfstandigheid, prikkelende begeleiding, passie en attitude die 

past bij de doelgroep, loungen en activiteiten, cool en aantrekkelijk, kinderen van die leeftijd 

binden, kinderen moeten denken, dat als ze niet komen, ze iets missen. 

 

De sport BSO moet deze kernwoorden belichamen en daarom zal het aanbod breder zijn dan 

alleen sport, maar wel zoveel mogelijk passen bij het uitgangspunt bewegen en gezondheid. 

Het aanbod kan tot stand komen in overleg met de kinderen. Kinderparticipatie is bij deze 

leeftijdsgroep erg belangrijk. Kinderen hebben niet alleen een belangrijke stem in de keuze van 

het sportaanbod, maar zeker ook een aandeel in de organisatie ervan. Kinderen hebben taken 

en verantwoordelijkheden bij bijvoorbeeld de organisatie van een toernooi of een zeskamp. Op 

deze wijze streven we naar zelfstandige, verantwoordelijke en betrokken kinderen. 

 

 



 

 

Voorbeelden uit het aanbod  

• Gezond leven 

Bij een gezond leven hoort een gezonde voeding. Kinderen kunnen leren hoe je een 

gezonde fruitshake maakt of sportdrankje bereidt en eten volgens het voedingsbeleid van 

TintelTuin. 

• Beeldhouwen en tekenen 

Met deze activiteiten leren de kinderen de anatomie van het menselijk lichaam kennen. 

• Cursus eerlijk spel en incasseren 

Sportief gedrag is belangrijk, voor kinderen is dat niet altijd even makkelijk. Met behulp van 

een combinatie van een weerbaarheidstraining en verdedigingsport leren kinderen 

tegenslagen te incasseren. 

• Sportieve uitstapjes 

In vakantieperiodes kunnen uitstapjes gemaakt worden die een sportief karakter hebben 

zoals een rondleiding door de Arena of het Olympisch Stadion. 

• BSO ‘Champions league’ 

Het is leuk om met verschillende BSO’s in de zomervakantie een Champions league te 

organiseren. Iedere BSO heeft zijn eigen team(s) en zorgt voor tenue, spandoeken, e.d. 

• Yoga 

Lichaam en geest moeten in balans zijn, een activiteit als yoga sluit hierbij goed aan en is 

daarom uitermate geschikt voor de BSO. 

• Introductie met andere sporten (tennis-clinics, voetbal-clinics, zwemmen etc.) 

 

Buitenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten 

De atletiekbaan van AC Waterland is geschikt voor alle atletiekonderdelen maar ook andere 

sporten zijn mogelijk. Er is al contact gelegd met het zwembad, de voetbalvereniging en de 

tennisvereniging, zij zijn enthousiast over mogelijke samenwerking. Contact leggen met andere 

verenigingen behoort tot de mogelijkheden. Sport zal in ieder geval onderdeel zijn van het 

structurele aanbod van de BSO 

Er zullen in cycli van 8 weken activiteitenblokken worden aangeboden, waarvan sport altijd een 

onderdeel uitmaakt naast een andere activiteit,  

 

Medegebruik van ruimtes 

Omdat de opvangtijden op het einde van een middag gelijk vallen met de tijden waarop de 

atletiekvereniging actief is, zullen per dag afspraken gemaakt moeten worden over het 

gezamenlijk gebruik van ruimtes. De atletiekvereniging start om 18 uur en wij sluiten om 18.30 uur.  

In deze situatie zullen de doelgroepen niet botsen en kan er gelijktijdig van de verschillende 

ruimtes gebruik gemaakt worden.  

 

Pedagogisch beleid 
Het pedagogisch beleid is op BSO De Stap in te zien 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 waarden 

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 

wij bij TintelTuin belangrijk vinden, en hoe je als pedagogisch medewerker de kinderen hierin kunt 

ondersteunen en begeleiden.  

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 met op deze BSO een focus 

op sport, bewegen en gezond leven. Maar belangrijk blijft dat 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   
Sport BSO Waterland  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 dit formulier aan dat zij geen gebruik maken van het 

oudergesprek. Aan 8+ kinderen wordt hiernaast 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. 

http://www.tinteltuin.nl/


 

 

 

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 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


