Locatie gebonden werkplan BSO Actief!

Hier voor u ligt het locatie gebonden werkplan voor BSO Actief!. In dit plan is beschreven hoe de
locatie er uitziet, welk dagritme er wordt gehanteerd en welke (locatie-eigen) regels er worden
gehanteerd.
Adres: Breezandpad 7 6843JM Arnhem (Elderveld)

November 2017
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Ligging
BSO Actief! is gehuisvest in het prachtige nieuwbouw Kindcentrum “De Kringloop” met grote
binnenruimte en een daaraan grenzende buitenspeelplaats.
BSO Actief! is gesitueerd in de wijk Elderveld in Arnhem.

Openstelling
BSO Actief! is op vaste dagdelen per week open. Het aantal dagdelen dat de BSO open is, is onder
andere afhankelijk van de vraag en/of de mogelijkheden die de accommodatie biedt. In de loop van
een schooljaar kan dit aantal wijzigen. Bijvoorbeeld bij een verandering van het aantal kinderen. Voor
actuele informatie over de dagdelen dat BSO Actief! open is, kunt u contact opnemen met de
administratie (026-3523350) op werkdagen van 09:00u tot 13:00u
De Leiding
In de BSO Actief! werken, op minimaal MBO pedagogisch niveau opgeleide, medewerkers (pm’ers)
vast op de groep. Als het aantal kinderen boven de 10 komt werken wij met twee pedagogisch
medewerkers. Daaronder zal één medewerker op de groep staan. In de startfase werken wij met 2
pm-ers ook op een groep kleiner dan 10 kinderen.
Het team is versterkt met een derde medewerker, een mannelijke collega met COIS opleiding, hij
verzorgt op de donderdagmiddag sport en spel. In de toekomst kunnen dit meerdere dagdelen
worden.
Groepsgrootte
Wij starten de buitenschoolse opvang met één kind op de dinsdagmiddag met twee pm’ers.
Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met vaste groepsleiding en verticale groepen. De verhouding
pm’ers en kinderen is minimaal één pm’ers op tien kinderen, zoals wettelijk is voorgeschreven. Wij
kiezen bewust om met een verticale groepsindeling te werken.
Dat betekent in de praktijk dat alle leeftijdsgroepen door elkaar lopen. Als het aantal kinderen toe
neemt zullen er twee stamgroepen komen.
Hiermee bedoelen wij een leeftijdsgroep kinderen van 4 t/m 7 jaar en groep van 8 t/m 12 jaar. Zowel
bij de leiding als bij de kinderen is duidelijk wie wanneer op welke stamgroep aanwezig is. Op vaste
tijden voor eten en drinken komen deze stamgroepen bij elkaar. Dit geeft voor de kinderen een
rustmoment en voor de leiding overzicht en gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met de
kinderen en om belangrijke algemene zaken aan de kinderen te melden.
Extra faciliteiten
BSO Actief! biedt faciliteiten voor kinderen die extra opvang (bv. VSO, studie dagen en ruil dagen)
nodig hebben. Zo kunt u kinderen, die deze extra opvang nodig hebben ruim van tevoren aanmelden
door te bellen naar ons kantoor. Als uw kind om 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. VSO
wordt aangeboden bij aanmelding van tenminste 5 kinderen
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Samenwerking
BSO Actief! werkt samen met Kindcentrum De Kringloop en peutercentrum De Rakkertjes.

Openingstijden/ brengen en halen
Openingstijden:
Voor de Voorschoolse opvang (VSO) is uw kind vanaf 07:30u tot 08:30u welkom. De voorschoolse
opvang vindt plaats in het speellokaal. Er is ruimte voor het kleuren van een kleurplaat, een spelletje
doen of een andere rustige activiteit. Uw kind wordt door de pm’er naar het lokaal
gebracht(ongeveer 08:25u) en geeft een warme overdracht naar de schooljuf.
De kinderen worden in de schoolweken na schooltijd opgevangen:
Maandag
groep 1 t/m 4 van 14:45 – 18:30
groep 5 t/m 8 van 14:45 – 18:30
Dinsdag
groep 1 t/m 4 van 14:45 – 18:30
groep 5 t/m 8 van 14:45 – 18:30
Woensdag
groep 1 t/m 4van 11:45 – 18:30
groep 5 t/m 8 van 12:15 – 18:30
Donderdag
groep 1 t/m 4 van 14:45 – 18:30
groep 5 t/m 8 van 14:45 – 18:30
Vrijdag
groep 1 t/m 4 van 11:45 – 18:30
groep 5 t/m 8 van 14:45 – 18:30
Tijdens Studie- en vakantiedagen zijn wij geopend vanaf 07:30u tot 18:30u.
Tijdens de schoolvakantie is uw kind de hele dag welkom bij BSO Actief! Uw kind mag tussen 07:30u
en 09:00u worden gebracht en mag ‘s middags tussen 16:00u n 18:30u weer opgehaald worden.
Mocht uw kind en halve dag komen dan kunt u uw kind tussen 12:30u en 13:00u brengen/halen.
Brengen en halen
Brengen:
Maakt uw kind gebruikt van de voorschoolse opvang dan wordt uw kind om 08:15u naar zijn klas
gebracht door een pm’er.
Ophalen:
Het jonge kind wordt in de klas opgehaald door een pm’er en indien uw kind op eigen gelegenheid
komt dan moet dit in goed overleg met de pm’er. De afspraken worden schriftelijk vastgesteld.
Bij het brengen en ophalen van uw kind is er sprake van een warme overdracht van juf naar pm’er en
visa versa.
Bij het halen en het brengen(vakantie-/studiedagen) - is er gelegenheid om tussen ouders en pm’ers
informatie uit te wisselen. Bij het ophalen vertelt de pm’er hoe de middag voor het kind is verlopen
en of het iets bijzonders heeft meegemaakt.
Mocht in plaats van de ouders iemand anders het kind komen ophalen, dan dient dit, uit
veiligheidsoverwegingen, van tevoren door de ouders aan de pm’ers te worden gemeld. Ook dienen
bijzonderheden en een beschrijving gegeven te worden van degene die het kind komt ophalen.
Anders wordt het kind niet meegegeven. Pedagogisch medewerkers zullen in een dergelijk geval
contact opnemen met de ouders. In noodgevallen neemt de directie de verantwoordelijkheid op
zich.

Inrichting en werkwijze
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Inrichting
BSO Actief! maakt gebruikt van het speellokaal, de gang en de kuil.
Dit speellokaal wordt tijdens schooluren gebruikt als gym- en speellokaal voor peuters en kleuters. In
de middag wordt het omgetoverd tot een gezellige ruimte voor de BSO.
Speellokaal:
In het speellokaal is er een wandmeubel met stevige opklapbare tafels waar kinderen kunnen
knutselen en spelletjes spelen. Het speellokaal is ingedeeld in hoeken als een knutselhoek,
speelhoek, atelier en WI hoek. Wij hebben een tv en een dvd speler, deze wordt selectief gebruikt. Zo
organiseren we weleens een Amerikaanse middag met popcorn en een leuke film, maar ook op een
druilerige middag willen de kinderen af en toe wel eens een filmpje kijken en dat staan we dan toe!
Het speellokaal wordt verder (bij slecht weer) gebruikt voor sport-en spelactiviteiten.
Kuil:
De kuil krijgt een huiselijke sfeer met een bank, kussens en kleedjes. Sommige kinderen hebben er
behoefte aan om even een plek voor zichzelf te hebben, om een boek te lezen of lekker languit op de
bank te liggen. Wij vinden het belangrijk, dat die mogelijk er is en vragen aan andere kinderen dit te
respecteren en rekening te houden met elkaar.
De gang:
Kinderen kunnen zich uitleven met lego en constructie materialen.
Het spelmateriaal is voorzien van labels en ligt overzichtelijk opgeruimd om mee aan de slag te gaan.
De kinderen kunnen de spullen daardoor zelfstandig pakken en opruimen.

Werkwijze
De tijd bij de BSO is vrije tijd voor de kinderen na een drukke schooldag met verplichtingen. We laten
de kinderen dan ook zo veel mogelijk vrij in de keuze van de invulling van deze vrije tijd. Dat betekent
voor het ene kind lekker buiten spelen en voor het andere kind juist rustig op de bank zitten met een
boek.
Naast de vrije spelmomenten worden er op de BSO ook gestructureerde activiteiten aangeboden
(sport, natuur & avontuur, creativiteit en techniek) om de ontwikkeling van kinderen zo gevarieerd
mogelijk te stimuleren. Deze worden zoveel mogelijk afgestemd op het ontwikkelingsstadium waarin
een kind zich bevindt.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen ervaren dat zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Elk kind is
anders en daarmee uniek. Dit maakt het werken met kinderen ook zo boeiend. Om deze eigenheid
van kinderen te laten bestaan, geven wij hen de ruimte om te zeggen wat ze willen, om zich te uiten
op een manier die bij hen past. Wij zijn Actief! Betrokken bij de kinderen.
Belangrijke waarde die wij als pm’ers hierbij bewaken is dat dit gebeurt met respect voor anderen.

Hoe ziet een maandag- , dinsdag- en donderdagmiddag eruit op de BSO?
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Ophalen van kinderen
Fruit eten/drinken
Buitenspelen
Aangeboden activiteit/vrijspelen
Tussendoor
Vrijspelen/buitenspelen
Opruimen
Gezelschapsspel/ophaalmoment
Nadat de pm’ers de kinderen van school hebben gehaald, staat er voor uw kind drinken en fruit klaar.
Kinderen druppelen binnen en spelen tot alle kinderen aanwezig zijn. Na het handen wassen gaan we
aan tafel. Tijdens het eten kletsen we gezellig over van alles en nog wat. Vervolgens gaan wij onder
begeleiding van de pm’er buiten spelen omdat uw kind al de meeste tijd van de dag binnen heeft
gezeten en buiten lekker zijn energie kwijt kan. Buiten spelen betekent op het plein van de school. Na
het buitenspelen mogen de kinderen deelnemen aan een knutsel- of buitenactiviteit. En voor
degenen die geen interesse heeft mogen zij zelf een keuze maken wat zij willen doen. Het opruimen
doen we gezamenlijk. De kinderen krijgen een tussendoortje (koekje, cracker). De middag sluiten wij
af met een gezelschapsspel.

Hoe ziet een woensdag- en vrijdagmiddag eruit op de BSO?
De kinderen die er het eerste zijn gaan lekker buiten spelen of binnen iets rustigs doen. Als alle
kinderen er zijn, dekken we samen de tafel en eten een boterham. Omdat we met z’n allen zijn
stimuleren we de kinderen naar elkaar te luisteren en elkaar uit te laten praten. Nadat iedereen klaar
is met eten mag uw kind kiezen wat het die middag gaat doen. Rond 15:30u eten we samen fruit en
drinken daar iets bij. We proberen een rustpunt in de middag te brengen. Net als de op andere dagen
bieden wij ook activiteiten aan en sluiten we af met een tussendoortje (cracker).
Tijdens vakanties
Vakantiedagen zien er anders uit dan een middag na schooltijd. Tijdens de vakantieweek of weken
organiseren wij allerlei activiteiten die te maken hebben met een bepaald thema. De kinderen
worden vooraf gevraagd om mee te denken over dit thema. Uiteraard mogen ze ook aangeven welke
toepasselijke activiteiten ze erbij willen doen. Tijdens de vakantieweken maken wij uitstapjes, dit kan
bijvoorbeeld naar een speeltuin zijn of naar iets wat te maken heeft met het thema van die week.
Vakantieprogramma’s maken wij niet te vol, want het is ook fijn om gewoon eens een dag lekker op
je eigen plek te spelen, met je eigen vriendjes, in je eigen vertrouwde omgeving.
Via facebook kunt u als ouder terugzien wat de kinderen allemaal hebben beleefd en hebben
meegemaakt. Hierbij maken we ook gebruik van foto’s om u een goede impressie te geven van alle
leuke activiteiten waar de kinderen aan deel hebben genomen. (u kunt bij ons aangeven of u
wel/niet toestemming geeft voor het gebruik van foto’s waarop uw ,kind zichtbaar is).
Uw kind krijgt net als in de schoolperiode bij ons te eten en te drinken. Als we aan tafel gaan wachten
we op elkaar voor we beginnen met eten. Uw kind mag zelf zijn boterhammen smeren..
Als iedereen uitgegeten is, gaan we van tafel. Toch willen we de maaltijd geen uren laten duren.0
Ook tijdens uitstapjes wordt door ons het eten en drinken verzorgd. Vaak zijn we pas aan het einde
van de middag terug van een uitstapje. We streven er naar rond 17.00 uur weer terug op de locatie
te zijn.
Eén keer per jaar wordt er een dag georganiseerd voor alle kinderen van de BSO Actief!, het
zomerfeest.
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Aandachtpunten in de groep
(Na vaststelling van het gezamenlijk pedagogisch beleid met de school en peutergroep worden deze
punten waarschijnlijk aangepast)
- We praten met elkaar
- We zijn aardig tegen elkaar
- We respecteren elkaars grenzen
- We zijn zuinig op de spullen
- We houden spullen en ruimtes schoon
- We nemen maatregelen m.b.t. een goede hygiëne. We wijzen kinderen erop regelmatig hun
handen te wassen (zeker na toiletbezoek en voor het eten)
- We stimuleren kinderen om samen met ons op te ruimen
- We zorgen ervoor dat kinderen buitenspelen onder toezicht
- We stimuleren in de zelfredzaamheid
- We luisteren naar elkaar
- Binnen lopen wij, buiten mogen wij rennen

Aandachtpunten bij het buitenspelen
Buitenspelen is leuk en gezond en is dan ook een vast onderdeel van ons middagprogramma. Het
buitenspeelterrein is omgeven met een omheining.
De kinderen kunnen hier veilig spelen.
Op het buitenspeltrein zijn klimtoestellen, een zandbult, een voetbalveld, een fietspad en
koprolrekken aanwezig.

Ook tijdens het buitenspelen hebben wij regels:
- Elkaar niet van de toestellen afduwen
- We respecteren elkaars grenzen
- Alleen voetballen waar dat is toegestaan
- We blijven binnen de omheining en gebruiken het hek niet als klimrek.

Locatie-eigentraditie en rituelen
Tijdens rituelen en feesten hebben we te maken met het overdragen van normen en waarden.
Het vieren van de verjaardag
Wanneer een kind jarig is mag het ook bij de BSO trakteren. Meestal trakteert een kind echter al in
de klas en is er geen traktatie tijdens de BSO. Wij geven het kind wel extra aandacht op deze speciale
dag o.a. door te vragen hoe het op school was, of er nog een feestje komt en wat voor cadeautjes het
kind heeft gekregen.

Vier ogen principe
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Vanaf juli 2013 geldt dat een kinderopvangorganisatie moet voldoen aan het zogenoemde vierogenprincipe. Dit betekent dat de pm-ers de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij
gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
De locatie is zo ingedeeld dat al onze ruimtes open zijn waardoor we veel overzicht hebben.

Achterwacht
Maandag, dinsdag en donderdag zijn er tot 17:00 uur leerkrachten aanwezig in het pand.
Op de woensdag en vrijdag is dit vaak tot 16:00 uur.
In de startfase wordt de achterwacht georganiseerd met de pm-ers.
In de toekomst zal er een andere achterwacht regeling gerealiseerd worden in de situaties dat er 1
pm-er werkt op een groep van 10 kinderen of minder.
Calamiteiten plan
Bso Actief! maakt gebruik van de vluchtroutes van kindcentrum de kringloop.
Bijgevoegd een plattegrond van onze vluchtroute.
Wij verblijven in de speelzaal, kuil en de omliggende gang.
Naast de speelzaal is onze nooduitgang (tunnel).
In de speelzaal is het calamiteiten bord aanwezig.
Hier op vind je de ontruimingstas, EHBO koffer en wie doet wat lijst.
De verzamelplaats bevindt zich voor het hek van kindcentrum de kringloop.
kennismaking
Uw eerste kennismaking met de buitenschoolse opvang van SPA(Stichting Peutercentra Arnhem)
vindt plaats met de planner Daniëlle Kapitany of met één van de vaste pedagogisch medewerkers.
Tijdens het kennismakingsgesprek vertelt zij u over de organisatie rondom de opvang en de
pedagogische uitgangspunten, Uiteraard kunt u vragen stellen en in overleg worden er afspraken
gemaakt en praktische dingen besproken. Aan het eind van dit gesprek kunt u kennis maken met de
groep.
U kunt een afspraak maken om daarna nog met uw kind een paar uur in de groep te komen kijken.
Verdere informatie
Het personeelsrooster
Maandag:

Fleur

14.15 - 18.30

Letita 14.30 - 17.00
Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Letitia 14.15 - 18.30
Fleur

14.30 - 17.00

Fleur

11.30 - 18.30

Dave

12.00 - 17.00

Letita 14.15 - 18.30
Dave

Vrijdag:

14.30 - 18.00

Letita 12.15 - 18.30 1 keer in de maand zijn we de vrijdag open
Dave
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