Informatiebrief, 27 september 2017

Inleiding
BSO ACTIEF! vormt een geïntegreerd onderdeel van Kind centrum De Kringloop, dat onlangs is
geopend. Het kind centrum is opgericht door 2 partners: Basisschool De Kringloop, onderdeel van
Onderwijsbestuur Delta, en Stichting Peutercentrum Arnhem (SPA).
Kindcentrum De Kringloop is gesitueerd in de wijk Elderveld in Arnhem en heeft tot doel om kinderen
van 0 tot 13 jaar uit de wijk een veilige en vertrouwde plek te bieden waar zij kunnen spelen, leren,
ontspannen, onderzoeken en ontwikkelen. De BSO valt formeel onder SPA. SPA exploiteert ook het
Peutercentrum De Rakkertjes dat in het KindCentrum is gevestigd.
De Basisschool, het Peutercentrum en de BSO stellen zich ten doel om een tweede thuis voor de
kinderen te creëren waar ze zich veilig en vertrouwd voelen en alle ruimte ervaren om zich te
ontplooien en ontwikkelen. Er is een intensieve samenwerking om de doorgaande leerlijnen zowel
verticaal (van peuters tot groep 8) als horizontaal (van school naar BSO) te borgen.
Start BSO ACTIEF!
Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Nog even en het is zover. Vanaf 1 november
2017 kunnen kinderen buitenschools opgevangen worden. We hebben deze startdatum gekozen in
verband met mogelijke opzegtermijnen waar u eventueel als ouder bij huidige BSO’s rekening mee
moet houden.
Uitvalsbasis voor de BSO is het speellokaal op de begane grond. Dit speellokaal wordt tijdens
schooluren gebruikt als gym- en speellokaal voor de peuters, kleuters en groep 3 en in de middag
omgetoverd tot een gezellige ruimte voor de BSO. Er is inmiddels een kastenwand besteld met
stevige opklapbare tafels. Verder komen er meubels en materialen die er een huiselijke sfeer aan
zullen geven.
Op het moment dat de groepen voldoende groot zijn, wordt er gesplitst in jongere en oudere
kinderen. De jongere kinderen (tot 8 jaar) kunnen ook in het lokaal waar overdag de peuters zijn, hun
eigen activiteiten gaan ondernemen als zij binnen zijn.
Het buitenterrein van het kind centrum staat volledig ter beschikking van BSO ACTIEF!. Het is een
ruime omheinde ruimte met veel mogelijkheden om samen actief te zijn.
Voorinspectie GGD
Inmiddels heeft de GGD een voorinspectie uitgevoerd waarbij zij de ruimtes hebben geïnspecteerd.
Daarnaast hebben zij het pedagogisch werkplan en de risico-inventarisaties ten aanzien van
Gezondheid & Hygiëne en Veiligheid zorgvuldig bestudeerd. Zij hebben een positief oordeel geveld
en we kunnen van start! Bij de daadwerkelijke start zal de GGD opnieuw inspecteren. Er is door de
GGD inmiddels een Landelijk registratienummer Kinderopvang voor BSO ACTIEF! afgegeven, dat u
nodig heeft bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Dit LRK-nummer is: 159 781 450
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Pedagogisch medewerkers
Er zijn bij de start 3 pedagogisch medewerkers aangesteld. Fleur van Loosbroek is als onderwijsassistente op de Kringloop al een goede bekende. Verder is Letitia Westerveld aangetrokken. Beide
hebben veel ervaring met het werken op een BSO. Dave van Braam komt het team als derde
medewerker versterken. Hij is onlangs afgestudeerd bij het CIOS (sport & beweging) en verzorgt op
de donderdag ook de gymlessen in alle groepen van basisschool De Kringloop. Het team staat te
popelen om samen met de kinderen actieve middagen te beleven, waarbij er natuurlijk ook
uitgebreid tijd is om te ontspannen.

Visie BSO ACTIEF!
Ieder kind is uniek en verdient het om in het middelpunt te staan. Bij BSO ACTIEF! hebben we de
volgende uitgangspunten:
•
•
•
•
•

Ieder kind heeft het recht zich in zijn/haar eigen tempo te ontwikkelen
We volgen het individuele kind in de ontwikkeling en bepalen aan de hand daarvan hoe we
het kind het beste kunnen stimuleren en begeleiden
De belangstelling en interesses van het kind zijn leidend in het aanbod van thema’s en
activiteiten
Onze pedagogisch medewerkers bouwen een zodanige relatie met het kind op dat het zich
veilig en vertrouwd voelt
De BSO geeft energie, is leuk en uitdagend!
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De opvoedingsdoelen uit de Wet kinderopvang onderschrijven we van harte:
•
•
•
•

Emotionele veiligheid
Persoonlijke competentie
Sociale competentie
Cultuuroverdracht, waarden en normen

Er is inmiddels een eerste pedagogisch werkplan beschikbaar waarin de visie nader wordt toegelicht.
Dit werkplan is op de website van SPA te downloaden. In de komende periode zal dit werkplan
verder uitgebreid worden.
Activiteiten
BSO ACTIEF! heeft een aantal pijlers waarop de dagelijkse activiteiten gestoeld zijn:
Sport
Kinderen vinden bewegen van nature leuk en bewegen is goed voor de gezondheid. BSO ACTIEF!
vindt het daarom belangrijk dat de kinderen veel en gevarieerd bewegen. Zo leren ze samen te
spelen, plezier te hebben, maar ook teleurstellingen te verwerken. We bieden daarom veel sport- en
spelactiviteiten aan, waarbij we optimaal gebruik maken van het buitenterrein.
Natuur
Wij willen kinderen de gelegenheid geven te spelen en te ontdekken in de natuur. Hier hebben zij de
ruimte om van alles te beleven, al hun zintuigen te gebruiken en de wereld om hen heen te
ontdekken. We zorgen ervoor dat kinderen veel in de frisse buitenlucht kunnen zijn, kunnen
ontdekken en onderzoeken en daarbij al hun zintuigen kunnen prikkelen.
Creativiteit
Wat is er mooier dan kinderen dingen te zien creëren en hun fantasie de vrije loop te laten. BSO
ACTIEF! stimuleert het creatieve denken in allerlei vormen, zoals koken, knutselen, tekenen &
schilderen, maar ook drama, muziek en dans. Dat doen de pedagogisch medewerkers door
structureel aandacht te besteden aan voornoemde activiteiten en daarbij ook samenwerking te
zoeken met experts.
Techniek
Ook techniek is een onderdeel in het programma. Dit onderdeel willen wij verder ontwikkelen in
samenwerking met iXperium Arnhem of met Science4kids die speciaal voor de BSO, Wetenschap en
Techniek lessen ontwikkelt die door pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang kunnen
worden begeleid.
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Hoe ziet een dag eruit?
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het opstellen van een gedetailleerd activiteitenplan. In ieder
geval worden de kinderen bij binnenkomst rustig opgevangen met drinken en eten (op woensdag en
vrijdag rond 12.00 uur een volledige lunch). Daarna worden in overleg met de kinderen activiteiten
ondernomen. Er wordt altijd een basisprogramma ((buiten)spelen, lezen, muziek luisteren,
knutselen…) aangeboden. Daarnaast zijn er specifieke activiteiten. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld
sport & spel (onder begeleiding van Dave), koken, drama, techniek etc..
In de vakantie wordt ruim van te voren per dag een programma opgesteld en maken we ook
uitstapjes.

Aanbod, contractsoorten en tarieven
Naschoolse opvang
BSO ACTIEF! is tijdens schoolweken dagelijks geopend vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur.
Voorschoolse opvang
Wij starten met voorschoolse opvang op die dagen waarop er 4 of meer kinderen structureel gebruik
van willen maken. De openingstijden zijn in dat geval van 7.30 tot 8.30 uur
Vakanties
BSO ACTIEF! is geopend tijdens de vakantieweken met uitzondering van 1 week kerstvakantie (in
2017 tussen Kerst en Oud & Nieuw) en 3 weken zomervakantie (week 3, 4 en 5).
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Ouders kunnen kiezen voor een contract in- of exclusief de vakantieweken.
Studie(mid)dagen / extra vrije (mid)dagen
Tijdens studiedagen zijn wij geopend indien er 4 of meer kinderen gebruik van willen maken. Wij
inventariseren dit ruim van te voren.
Contractsoorten
BSO ACTIEF! biedt 2 soorten contract aan:
•

Een 40-weken contract, gebaseerd op een regulier schooljaar, exclusief de vakanties.
De tarief voor het 40-weken contract is € 8,10/uur. Voor eventuele voorschoolse opvang en extra
uren in verband met vakantie/studiedagen is het tarief eveneens € 8,10/uur.

•

Een 48-weken contract, gebaseerd op een regulier schooljaar inclusief de , met uitzondering van
1 week kerstvakantie (in 2017 tussen Kerst en Oud & Nieuw) en 3 weken zomervakantie (week 3,
4 en 5).
Het tarief voor het 48-weken contract is € 7,50/uur. Voor eventuele voorschoolse opvang en
extra uren in verband met (extra) vakantie/studiedagen is het tarief eveneens € 7,50/uur.

o

De tarieven gelden voor 2017. De tarieven voor 2018 worden in november via de website
gecommuniceerd.

o

De maandprijs wordt berekend op basis van het aantal uren dat uw kind gebruik maakt van de
buitenschoolse opvang. Start is de sluitingstijd van school, einde is 18.30 uur.

o

U betaalt aan SPA een bruto bedrag per uur (€ 8,10 of € 7,50, afhankelijk van het soort contract).
Het netto bedrag dat u daadwerkelijk kwijt bent aan buitenschoolse opvang is afhankelijk van de
kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst kunt ontvangen. Deze wordt onder andere
berekend aan de hand van de rijksnorm. De rijksnorm voor buitenschoolse opvang is in 2017
€ 6,69. Voor 2018 is deze norm vastgesteld op € 6,96. Wij verwijzen u naar de website van de
Belastingdienst voor verdere informatie en berekeningen.

o

U kunt contact opnemen met ons kantoor voor verder informatie over te betalen
maandbedragen, afhankelijk van het gewenste gebruik van de buitenschoolse opvang

Afmelden, ruilen, extra opvang
Als uw kind om een bepaalde reden niet kan komen (bijvoorbeeld u bent op vakantie of uw kind is
ziek) dan heeft u de mogelijkheid om te ruilen of af te melden.
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Afmelden
U kunt uw kind uiterlijk op de dag zelf vóór 8.30 afmelden. De afgemelde dag blijft een jaar na dato
beschikbaar om te ruilen.
Ruilen
Bij een afmelding kunt u (direct of op een later moment) aangeven op welke dag u het tegoed wil
inzetten. De ruiling wordt door de planning goedgekeurd als er voldoende plaats is (afhankelijk van
het aantal pedagogisch medewerkers dat ingepland is)
Nationale feestdagen
Nationale feestdagen komen in aanmerking voor ruiling. Het gaat voor het schooljaar 2017-2018 om
de volgende dagen:
-

Nieuwjaarsdag
Tweede paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag

Extra opvang
U kunt altijd extra opvang aanvragen. De goedkeuring is afhankelijk van de beschikbare plaatsen.
Facturering vindt plaats in de eerstvolgende periode.
Ons team is met veel enthousiasme aan de slag om op korte termijn een kwalitatief hoogwaardige,
vertrouwde en veilige BSO op te starten. In deze informatiebrief proberen wij u zo goed mogelijk op
de hoogte te brengen van onze bedoelingen, regels en richtlijnen zoals wij dat nu voor ogen hebben.
Wij realiseren ons dat u waarschijnlijk meer vragen heeft dan dat wij nu beantwoorden. Wij nodigen
u van harte uit om contact met ons op te nemen en uw vragen te stellen. Wij doen ons best u zo
goed en spoedig mogelijk van antwoorden te voorzien.
Wij zijn bereikbaar via bsoplanning@spa-arnhem.nl of 026- 352 33 50 (tussen 9.00 en 14.00 uur). Op
www.spa-arnhem vindt u ook informatie over BSO ACTIEF!
Heel graag tot snel bij BSO ACTIEF!
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