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1. Inleiding 

 

Voor u ligt het pedagogisch beleid van de Buitenschoolse Opvang van Kinderdagverblijf Ratjetoe 

locatie van Horneplein. In dit plan wordt nader uiteengezet op welke wijze Buitenschoolse opvang 

Ratjetoe locatie van Horneplein belangrijke aspecten in de ontwikkeling van kinderen wil 

waarborgen. 

 

In het pedagogisch beleid worden de visie van Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van 

Horneplein en de daarbij horende uitgangspunten uitgewerkt. Dit is het algemene theoretische kader 

dat richting geeft  

aan het pedagogisch handelen van de pedagogische medewerkers. 

 

In dit pedagogisch beleidsplan vind je de praktische richtlijnen voor het werken in de groepen.  

 

Het beleidsplan heeft drie doelen: 

• Het beleidsplan zorgt voor een eenduidige aanpak. 

• Het beleidsplan geeft ouders inzicht in de werkwijze. 

• Het beleidsplan is een hulpmiddel bij het inwerken en overdragen van de werkwijze aan 

nieuwe medewerkers.  

 

Bij BSO Ratjetoe werkt iedereen vanuit dezelfde basishouding. We zorgen iedere dag voor de 

emotionele veiligheid van kinderen en we leveren een bijdrage aan hun ontwikkeling.   

 

1.1 Visie  

 

Bij Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein werken wij vanuit een positieve en 

persoonlijke benadering naar kinderen en ouders. Wij bieden op een professionele manier opvang 

voor kinderen in een huiselijke en gemoedelijke sfeer. 

Wij bieden de kinderen de gelegenheid om te spelen en de wereld om zich heen te ontdekken.  

De pedagogisch medewerkers begeleiden ieder kind op het eigen ontwikkelingsniveau en geven elk 

kind individuele aandacht.  

 

Door middel van positieve benadering:  

  Bieden we sociaal – emotionele veiligheid zodat kind en ouder zich op hun gemak voelen. 

 Stimuleren en ontdekken we nieuwe mogelijkheden en het verwerven van nieuwe 

vaardigheden. 

  Bevorderen we het contact tussen de kinderen onderling en helpen ze bij het aanleren van 

sociale vaardigheden. 

  Leren we de kinderen om rekening met elkaar te houden en helpen ze om aan anderen hun 

eigen wensen duidelijk te maken. 

 Begeleiden we de natuurlijke drang tot zelfstandigheid. Dit wordt gedaan door de kinderen 

veel zelf te laten doen en kleine taken te geven. Hierbij kijken we naar het individuele kind en 

haar/zijn ontwikkeling. 

 

De opvangsituatie moet een thuis zijn, waar de kinderen zich veilig en geborgen voelen en zich zelf 

kunnen zijn. 

Bij buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein moeten kinderen zich kunnen ontwikkelen 

tot evenwichtige mensen die hun eigen talenten onderkennen en benutten. Daarvoor geven wij 

ruimte aan de eigenheid van elk kind, maar tegelijkertijd brengen we het kind op de hoogte van 

geldende normen en waarden. 
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Dit dragen wij uit door de kinderen positief en persoonlijk te benaderen zodat zij zich vrij voelen om 

zich te uiten en te ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden. 

 

Om dit te kunnen bereiken bieden wij het kind: 

 

- Structuur. 

- Veiligheid. 

- Activiteiten die aansluiten op hun belevingswereld. 

 

Op deze wijze zorgen wij ervoor dat het kind zich prettig zal voelen en daardoor vertrouwen in 

zichzelf en in anderen zal ontwikkelen. 

Wij willen een sfeer bieden waarin het kind: 

 

- Zichzelf kan zijn. 

- Voor zichzelf kan opkomen. 

- Respect ontwikkelt waardoor het later positief in de maatschappij staat en zelfstandig en 

sociaal is. 

 

 

 

1.2  Verantwoorde kinderopvang als kader voor het pedagogisch beleid. 

Kinderdagverblijf Ratjetoe biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan: het in een 

veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de 

persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht 

van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, draagt kinderdagverblijf Ratjetoe er in 

ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich 

bevinden:  

 Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan. 

 Respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en 

structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel 

veilig en geborgen kunnen voelen. 

 Kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in: 

o De ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

o Cognitieve vaardigheden,  

o Taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, 

o Kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 

omgeving. 

 Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 

relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

 Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 

met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

In het pedagogisch beleid werken we de betekenis van verantwoorde kinderdagopvang verder uit 

aan de hand van de pedagogische doelen van Marianne Riksen-Walraven.  Deze worden ook nader 

toegelicht in hoofdstuk 4 Ontwikkelingsgericht werken. 
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1.3 Uitgangspunten 

 

Het pedagogisch beleid beschrijft hoe we onze pedagogisch uitgangspunten in de praktijk 

vormgeven. Daarbij gaan we uit van de belangrijkste elementen van onze werkwijze: 

 

1. De groep: vertrouwde omgeving, pedagogisch medewerkers, plaatsing, kennismaken en 

wennen.  

 

2. De pedagogisch medewerker: we begeleiden de ontwikkeling van ieder kind. 

 

3. Het dagritme: de dag heeft een duidelijk ritme en vaste momenten. 

 

4. Inrichting van de ruimte: we bieden kinderen veiligheid en uitdaging. 

 

5. Communicatie met de ouders: we zijn partner in opvoeding. 
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2. De groep 

 

Voor de buitenschoolse opvang geldt dat hij, al dan niet samen met partners zoals school en 

vrijetijdsorganisaties, vier belangrijke functies vervult voor kinderen en ouders: 

 Vervangen van de thuissituatie.  

 Vrijetijdsbesteding. 

 Opvoeden tot participatie.  

 Samen met de ouders opvoeden.  

 

 Vervangen van de thuissituatie.  

 

De eerste functie komt voort uit het feit dat de ouders wegens werk of studie(of soms door andere 

factoren) niet beschikbaar zijn. De buitenschoolse opvang neemt de zorg voor het kind tijdelijk over 

van de ouders. Buitenschoolse opvang Ratjetoe wil een tweede thuis zijn voor de kinderen, met een 

huiselijke sfeer waarin elk kind gezien en gekend wordt en persoonlijke aandacht krijgt.  

 

 Vrijetijdsbesteding. 

 

De Buitenschoolse opvang geeft invulling aan de vrije tijd van kinderen. Het belangrijkste kenmerk 

daarvan is dat kinderen vrije keuze hebben en eigen initiatief kunnen nemen voor hun spel en 

activiteiten. Vrij spelen alleen is echter een te mager aanbod in de buitenschoolse opvang.  

Buitenschoolse opvang Ratjetoe zorgt voor georganiseerde vrijetijdsactiviteiten en uitstapjes, naast 

het vrij spel.  

 

 Opvoeden tot participatie.  

 

De buitenschoolse opvang is niet alleen gericht op individuele ontplooiing, maar ook op waarden als 

democratisch functioneren, samenwerken en rekening houden met de wensen van anderen.  

Kinderen doen in de buitenschoolse opvang ervaringen op die van belang zijn voor het samenleven 

met anderen: 

- Ze leren functioneren in een groep.  

- Ze moeten samen overleggen en conflicten oplossen.  

- Ze oefenen met verschillende groepsrollen. 

- Ze leren om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen.  

- Ze spelen met kinderen van verschillende achtergronden.  

 

 Samen met de ouders opvoeden.  

 

Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein wisselt informatie uit met ouders over de 

ontwikkeling en opvoeding van het kind. Ouders hebben vaak (kleine) zorgen en vragen die zij met de 

pedagogisch medewerker kunnen bespreken.  

Omgekeerd kunnen ouders hun ideeën over opvoeding meegeven aan de buitenschoolse opvang. 

Het uitwisselen van pedagogische informatie tussen buitenschoolse opvang en ouders vormt het 

principe van gezamenlijk opvoeden. Voor het gevoel van veiligheid van kinderen is het van groot 

belang dat hun ouders en hun pedagogische medewerkers vertrouwen hebben in elkaar.  
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2.1 Kindplaatsen 

 

Dagopvang 0-2 jr. 

 

Groep Dag  dagdeel maximaal 

aantal leidsters  

Maximaal  

aantal kinderen  

Dagopvang 0-2 jr. maandag Ochtend     7:00- 12:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. Maandag Middag      12:30-18:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. dinsdag Ochtend     7:00- 12:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. dinsdag Middag      12:30-18:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. Woensdag Ochtend     7:00- 12:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. Woensdag Middag      12:30-18:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. Donderdag Ochtend     7:00- 12:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. Donderdag Middag      12:30-18:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. Vrijdag  Ochtend     7:00- 12:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. Vrijdag  Middag      12:30-18:30 4 16 

 

De dagopvang heeft een oppervlakte van 85,5 m2.  

Op de dagopvang kunnen maximaal 16 kinderen geplaatst worden met een maximum van 8 0-

jarigen. We hebben hierbij rekening gehouden met een oppervlakte van 3,5 m2 per kind. 

Het BKR is voor de dagopvang: 

0-jarige: 1 leidster op 3  

1-jarige: 1 leidster op 5 

2-jarige: 1 leidster op 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peutergroep 2-4 jr. 

 

Groep Dag Dagdeel Maximaal aantal 

leidsters 

Maximaal  

aantal kinderen 

Peutergroep 2-4 jr. Maandag Ochtend     7:00- 12:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Maandag Middag      12:30-18:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Dinsdag Ochtend     7:00- 12:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Dinsdag  Middag      12:30-18:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Woensdag Ochtend     7:00- 12:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Woensdag Middag      12:30-18:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Donderdag Ochtend     7:00- 12:30 2 16 
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Peutergroep 2-4 jr. Donderdag Middag      12:30-18:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Vrijdag  Ochtend     7:00- 12:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Vrijdag  Middag      12:30-18:30 2 16 

 

De peutergroep heeft een oppervlakte van 76 m2.  

Op de peutergroep kunnen maximaal  16 kinderen geplaatst worden. We hebben hierbij rekening 

gehouden met een oppervlakte van 3,5 m2 per kind. 

Het BKR voor de peutergroep: 

2-jarige: 1 leidster op 8 

3-jarige: 1 leidster op 8   

 

Peuterplus 3 jr. 

 

Groep Dag Dagdeel Minimaal  

aantal leidsters 

Maximaal  

aantal kinderen 

Peuterplus 3 jr. Maandag  Ochtend     7:00- 12:30 1 8 

Peuterplus 3 jr. Maandag  Middag      12:30-17:00 1 8 

Peuterplus 3 jr. Dinsdag  Ochtend     7:00- 12:30 1 8 

Peuterplus 3 jr. Dinsdag  Middag      12:30-17:00 1 8 

Peuterplus 3 jr. Woensdag Ochtend     7:00- 13:00 1 8 

Peuterplus 3 jr. Donderdag  Ochtend     7:00- 12:30 1 8 

Peuterplus 3 jr. Donderdag  Middag      12:30-17:00 1 8 

Peuterplus 3 jr. Vrijdag  Ochtend     7:00- 12:00 1 8 

 

De peuterplus 3 jr. is niet van toepassing in de schoolvakanties.  Tijdens de schoolvakanties 

worden alle peuters opgevangen in de reguliere peutergroep.  

De peutergroep heeft een oppervlakte van 92 m2.  

Op de peutergroep kunnen maximaal  8 kinderen geplaatst worden. We hebben hierbij rekening 

gehouden met een oppervlakte van 3,5 m2 per kind. 

Het BKR voor de peutergroep: 

3-jarige: 1 leidster op 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenschoolse opvang tijdens de schoolperiode locatie van horneplein.  

 

Groep Dag Dagdeel Maximaal  

Aantal leidsters 

Maximaal  

Aantal kinderen  

BSO gr. 1 t/m 8 Woensdag  Middag    14:00-18:30 2 20 

BSO gr. 1 t/m 8 Vrijdag  Ochtend   8:30-12:00 1 8 

BSO gr. 1 t/m 8 Vrijdag  Middag    12:00-18:30 2 20 

 

De BSO heeft een oppervlakte van 92 m2.  

Op de BSO kunnen maximaal  20 kinderen geplaatst worden. (gr. 1 t/m 8) 
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We hebben hierbij rekening gehouden met een oppervlakte van 3,5 m2 per kind. 

Het BKR voor de BSO: 

4 tot 7 jarige:  1 leidster op 10 

7 t/m 12 jarige:  1 leidster op 12 

4 t/m 12 jarige:  1 leidster op 11 

 

 

Buitenschoolse opvang tijdens de schoolvakanties.  

 

Groep Dag tijd Maximaal  

Aantal leidsters 

Maximaal  

Aantal kinderen  

BSO gr. 1 t/m 8 Maandag 7:00-18:30 2 20 

BSO gr. 1 t/m 8 dinsdag 7:00-18:30 2 20 

BSO gr. 1 t/m 8 Woensdag  7:00-18:30 2 20 

BSO gr. 1 t/m 8 Donderdag  7:00-18:30 2 20 

BSO gr. 1 t/m 8 Vrijdag  7:00-18:30 2 20 

 

De BSO heeft een oppervlakte van 92 m2.  

Op de BSO kunnen maximaal  20 kinderen geplaatst worden. (gr. 1 t/m 8) 

We hebben hierbij rekening gehouden met een oppervlakte van 3,5 m2 per kind. 

Het BKR voor de BSO: 

4 tot 7 jarige:  1 leidster op 10 

7 t/m 12 jarige:  1 leidster op 12 

4 t/m 12 jarige:  1 leidster op 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combigroepen tijdens de schoolvakanties.  

 

Groep Dag tijd Minimaal  

Aantal 

leidsters 

Maximaal  

Aantal kinderen  

BSO gr. 1 t/m 8 & 

Peuterplus 3 jr. 

Maandag 7:00-18:30 2 16 

Waarvan maximaal 8 

3-jarige. 

BSO gr. 1 t/m 8 & 

Peuterplus 3 jr. 

dinsdag 7:00-18:30 2 16 

Waarvan maximaal 8 

3-jarige. 
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BSO gr. 1 t/m 8 & 

Peuterplus 3 jr. 

Woensdag  7:00-18:30 2 16 

Waarvan maximaal 8 

3-jarige. 

BSO gr. 1 t/m 8 & 

Peuterplus 3 jr. 

Donderdag  7:00-18:30 2 16 

Waarvan maximaal 8 

3-jarige. 

BSO gr. 1 t/m 8 & 

Peuterplus 3 jr. 

Vrijdag  7:00-18:30 2 16 

Waarvan maximaal 8 

3-jarige. 

 

Mochten we in de vakantieperiode gebruik willen maken van de combigroepen, volgen we het BKR 

zoals bovenstaand schema.   

De BSO en peuterplus heeft een oppervlakte van 92 m2.  

Op de combigroep BSO en peuterplus kunnen maximaal  16 kinderen geplaatst worden, waarvan 

maximaal 8 3-jarige.  

We hebben hierbij rekening gehouden met een oppervlakte van 3,5 m2 per kind. 

Het BKR voor de BSO: 

3 jarige:  1 leidster op 8 

4 t/m 12 jarige:  1 leidster op 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal overzicht kindplaatsen Kinderdagverblijf Ratjetoe 

 

Dag  Tijd  Maximaal  

aantal 

kinderen  

dagopvang 

Maximaal 

aantal 

kinderen  

peutergroep 

Maximaal 

aantal 

kinderen 

peuterplus 

Maximaal 

aantal 

kinderen 

BSO 

Maximaal 

aantal 

kindplaatsen 

Maandag  7:00-18:30 16 16 8 - 40 

Dinsdag  7:00-18:30 16 16 8 - 40 

Woensdag  7:00-13:00 16 16 8 - 40 

 13:00 – 

18:30 

16 16  20 52 
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Donderdag  7:00-13:30 16 16 8 - 40 

Vrijdag  7:00-12:00 16 16 8 8 48 

Vrijdag  12:00-

18:30 

16 16 - 20 52 

 

Totaal overzicht kindplaatsen Kinderdagverblijf Ratjetoe tijdens schoolvakanties.  

 

Dag  Tijd  Maximaal  

aantal 

kinderen  

dagopvang 

Maximaal 

aantal 

kinderen  

peutergroep 

Maximaal 

aantal 

kinderen 

peuterplus 

Maximaal 

aantal 

kinderen 

BSO 

Maximaal 

aantal 

kindplaatsen 

Maandag  7:00-18:30 16 16 - 20 52 

Dinsdag  7:00-18:30 16 16 - 20 52 

Woensdag  7:00-18:30 16 16 - 20 52 

Donderdag  7:00-18:30 16 16 - 20 52 

Vrijdag  7:00-18:30 16 16 - 20 52 

 

Totaal overzicht kindplaatsen Kinderdagverblijf Ratjetoe tijdens schoolvakanties met combigroep. 

 

Dag  Tijd  Maximaal  

aantal 

kinderen  

dagopvang 

Maximaal 

aantal 

kinderen  

peutergroep 

Maximaal aantal kinderen 

BSO & peuterplus 

Maximaal 

aantal 

kindplaatsen 

Maandag  7:00-18:30 16 16 16 

Waarvan maximaal 8  

3-jarige. 

48 

Dinsdag  7:00-18:30 16 16 16 

Waarvan maximaal 8  

3-jarige. 

48 

Woensdag  7:00-18:30 16 16 16 

Waarvan maximaal 8  

3-jarige. 

48 

Donderdag  7:00-18:30 16 16 16 

Waarvan maximaal 8  

3-jarige. 

48 

Vrijdag  7:00-18:30 16 16 16 

Waarvan maximaal 8  

3-jarige. 

48 
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2.2 De basisgroep 

 

Buitenschoolse opvang Ratjetoe Locatie van Horneplein biedt op woensdag en vrijdag  en tijdens 

schoolvakanties opvang voor de groepen 1 t/m 8. 

De buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein heeft 1 basisgroep met minimaal 1 vaste 

pedagogisch medewerker.   

 

De buitenschoolse opvang is een fantastische proeftuin voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Ze 

leren op natuurlijke wijze omgaan met elkaar in hun vrije tijd. Het is ‘leren’ zonder boek of 

opdrachten. De ‘leeromgeving’ zijn alle andere kinderen in de groep. Ze oefenen met verschillende 

groepsrollen, verantwoordelijkheid nemen en het incasseren van verlies. De buitenschoolse opvang 

biedt daarvoor een uitstekende gelegenheid, juist omdat het gaat om vrije tijd.  

 

De basisgroep biedt: 

- Veiligheid om erbij te horen. 

- Ontmoeting en diversiteit. 

- Oefenplaats voor relaties. 

- Identiteitsvorming via vergelijking.  

 

Werkwijze 

Wij werken met vaste groepen kinderen (basisgroepen) en een vast team van pedagogisch 

medewerkers. Tijdens het kennismakingsgesprek horen de ouders welke pedagogisch medewerkers 

bij welke groep horen en hoe vervanging bij ziekte en vakantie geregeld is. Bij de deur van elke groep 

hangt een fotolijst met namen en werktijden van de groepsleiding en eventuele stagiaires.  

 

Het verlaten van de basisgroep 

We werken via het vastgestelde BKR: 

4 tot 7 jarige:  1 leidster op 10 

7 t/m 12 jarige:  1 leidster op 12 

4 t/m 12 jarige:  1 leidster op 11 

Er zijn maximaal 20 kinderen in één basisgroep.  

Op woensdag en vrijdag zijn er maximaal 20 kinderen in een basisgroep ( groep 1 t/m 8).  

 

Het aantal medewerkers per groep kinderen is afhankelijk van het aantal kinderen en de 

leeftijdsopbouw van de kinderen.  

 

Bij buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein kan het voorkomen dat een pedagogisch 

medewerker alleen werkt met minder dan 10 kinderen. Zij kan dan de naastgelegen groepen om hulp 

vragen indien nodig, en daarnaast hebben we een achterwachtregeling. 

 

De rekentool kan zowel voor groepen in de dagopvang als voor groepen in de buitenschoolse opvang 

worden gebruikt. We vullen  het aantal kinderen in de bepaalde leeftijdscategorie in en de tool 

berekent hoeveel beroepskrachten er volgens het convenant op de groep moeten staan.  
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Inspectie 

De rekentool wordt per 1 januari 2013 opgenomen in de Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen en zal vanaf dat moment de enige berekeningswijze zijn voor de bepaling van het 

maximale aantal kinderen per beroepskracht.  

De pedagogisch medewerkers hebben een cursus Kinder- EHBO gevolgd en hebben een BHV 

certificaat. 

 

2.2.1 Vaste gezichtencriteria 

 

In de buitenschoolse opvang is het van belang dat er voor de emotionele veiligheid van de kinderen 

vastigheid ontstaat in de vorm van dagritme, indeling van de ruimte en herkenning van de 

pedagogisch medewerkers. De herkenning en vastigheid van de pedagogisch medewerkers is zowel 

voor kinderen als voor ouders van belang. De pedagogisch medewerker kennen het kind, weten 

welke behoeftes het kind heeft, kan hierbij aansluiten met activiteiten, begeleiding en verzorging.  

 

Het vaste gezichtencriterium zorgt ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen waardoor ze 

zich in hun persoonlijke en sociale competentie kunnen ontwikkelen. Hun sociaal emotionele 

veiligheid wordt vergroot in de aanwezigheid van betrokken, vertrouwde en herkenbare gezichten.  

 

Op de dagen dat het kind komt is er altijd een van deze drie pedagogisch medewerkers werkzaam. 

Voor kinderen met flexibele dagen geldt het vaste gezichtencriterium niet. Echter willen we werken 

op de buitenschoolse opvang met zoveel mogelijk vastigheid gelet op de planning van de 

pedagogisch medewerkers 

 

 

2.3 Pedagogisch medewerkers  

 

Leidinggevende. 

Op kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Ratjetoe is de eigenaar, Natasja Smeets, 

verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Naast het runnen van het kinderdagverblijf 

werkt zij ook mee op de groepen. 

 

Pedagogisch medewerkers. 

Bij de buitenschoolse opvang werken vaste Pedagogisch Medewerkers. De pedagogische 

medewerkers vormen het hart van het werk in de kinderopvang.  

Zij zijn degenen die de kinderen verzorgen, met hen spelen en praten, hen stimuleren en 

ondersteunen.  

Zij zijn degenen die weten om te gaan met een groep en de processen die binnen een groep spelen. 

Zij zijn, kortom, opvoeders. Daarom hecht buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein 

veel belang aan de kwaliteit en deskundigheid van de pedagogische medewerkers. 

Er wordt verwacht dat zij enthousiast zijn en betrokken bij hun werk. Ze kennen de kinderen. Ze 

weten wat ze nodig hebben. Om dit werk goed te doen, moeten ze sensitief en responsief zijn. Dat 

wil zeggen dat zij kindgericht zijn, dat ze goed luisteren en kijken naar de signalen van een kind en 

daar prompt op reageren in overeenstemming met wat het kind bedoelt. 
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Vervanging tijdens ziekte of vakantie. 

Tijdens de vakantieperiode of ziekte van het personeel kan het voorkomen dat de vaste pedagogisch 

medewerker in mindere maten aanwezig is en vervangen dient te worden. De vervangende 

pedagogisch medewerker komt indien zij niet werkzaam is op de groep, altijd eerst een dag mee 

draaien om kennis te maken, voordat de vervangende werkzaamheden gestart worden. Veelal zijn de 

vervangende medewerkers al bekend met de kinderen doordat op dezelfde groep werken. Indien dit 

niet het geval is hebben ze hier al een stageperiode doorlopen of zijn werkzaam op andere groepen. 

Er zijn oproepkrachten werkzaam die ook voor zulke momenten opgeroepen kan worden. 

 

Stagiaires. 

 

Regelmatig worden de pedagogisch medewerker ondersteund door stagiaires die wij de mogelijkheid 

bieden om in hun opleiding praktijkervaring op te doen. Stagiaires kunnen ook een positieve bijdrage 

aan het kinderdagverblijf leveren.  

Stagiaires krijgen de nieuwste ontwikkelingen op hun opleiding mee, die ze bij kinderdagverblijf 

Ratjetoe kunnen evalueren. Meestal gaat het om leerlingen  van de BOL opleiding ( Beroeps 

Opleidende Leerweg). Deze opleidingen zijn onder andere gericht op het werken in een 

Kinderdagverblijf. De stagiaires van de  BOL opleiding zijn boventallig, d.w.z. dat zij niet de 

verantwoordelijkheid over de groep dragen. Zij lopen mee met het normale programma. 

 

 

Wettelijke kwalificaties Pedagogisch Medewerkers. 

 

De pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf hebben minimaal een kindgerichte opleiding 

MBO-niveau succesvol afgerond. Er wordt gewerkt volgens de voorschriften van de CAO- 

Kinderopvang. Hiernaast werken wij ook met stagiaires. De pedagogisch medewerkers, stagiaires en 

ook de eigenaresse zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), afgegeven volgens de 

Wet Justitiële Gegevens, en worden vanaf 2013 continue gescreend. Werkzaamheden worden nooit 

gestart vóórdat de VOG is afgegeven. Tevens worden tijdens de sollicitatieprocedure opgegeven 

referenties standaard gecheckt. Alle pedagogisch medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en ander 

personeel staat ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang.  
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2.4 mentorschap  

 

Elk kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is de pedagogisch medewerker die werkt op de 

groep van het kind. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor de ouders.  

De ouders krijgen direct tijdens de wendagen/aanmelding te horen welke pedagogisch medewerker 

de mentor is van hun kind. Indien er vragen/opmerkingen zijn kunnen ouders deze stellen bij de 

mentor van hun kind.  

 

De mentor volgt het kind in haar/zijn ontwikkeling. Indien er bijzonderheden in de ontwikkeling van 

het kind of problemen worden gesignaleerd gaat de mentor in gesprek met de ouders van het kind. 

Ouders kunnen dan doorverwezen worden naar passende instanties voor verdere ondersteuning.  

 

Het handelen van de mentor indien er sprake is van bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind 

of problemen gesignaleerd worden, wordt besproken in hoofdstuk 5 zorgstructuur.  

 

2.5 Plaatsing 

 

Ouders die interesse in onze opvang krijgen, kunnen een intakegesprek plannen.  

Tijdens dit gesprek worden de wensen van ouders en de diensten en mogelijkheden van BSO 

Ratjetoe locatie van Horneplein besproken. Het gesprek vindt plaats met een pedagogisch 

medewerker of met Natasja Smeets ( de eigenaresse).  

 

Vervolgens schrijven de ouders hun kind(eren) in met behulp van het inschrijfformulier. 

 

Bij BSO Ratjetoe locatie van Horneplein wordt altijd, voorafgaand aan de werkelijke plaatsing, een 

contract getekend waarin vermeld staat op welke groep(en) het kind wordt opgevangen. Op het 

contract is ook de contractduur vermeld. Zoveel mogelijk worden kinderen in één groep geplaatst.  

 

Flexibele kinderopvang  

 

Ouders kunnen hun opvanguren bij ons flexibel aanvragen. Als dit mogelijk is volgens de BKR en de 

dag/week planning krijgen zij een akkoord op hun gevraagde opvanguren op de vaste groep van het 

kind. 

 

Kinderen met vaste dagen kunnen óók een extra dag/ dagdeel aanvragen, zij krijgen ook een akkoord 

als de gevraagde opvang mogelijk is. De kinderen die extra opvang aanvragen verblijven dan in hun 

eigen stamgroep waar de vertrouwde pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. 

 

Wanneer het kind echter niet op de eigen basisgroep kan worden opgevangen zal de leidinggevende 

dit met de ouders bespreken en op het aanvraagformulier vermelden. Ouders geven al dan niet 

toestemming voor tijdelijke opvang in een andere basisgroep. Bij incidentele of flexibele opvang 

ondertekent de leidinggevende van BSO Ratjetoe locatie van Horneplein het aanvraagformulier dat 

door ouders is ingediend.  
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2.6 Kennismaking en wennen 

 

Nadat een ouder definitief gekozen heeft voor onze buitenschoolse opvang vindt een intakegesprek 

plaats en worden afspraken gemaakt over de wenperiode. Wij hechten aan de inbreng van het kind, 

dus we vinden het fijn als het kind zelf aanwezig is bij het kennismakingsgesprek en de intake.  

De eerste periode is belangrijk voor de vertrouwensrelatie tussen ouders, kind en BSO Ratjetoe 

locatie van Horneplein in die periode wordt de basis gelegd. 

Voor kinderen en ouders is het belangrijk dat de overgang naar de BSO goed verloopt. 

 

Als het kind niet op Kinderdagverblijf Ratjetoe  heeft gezeten, komt het immers terecht in een 

nieuwe opvoedingssituatie. De vertrouwensrelatie tussen ouders, pedagogisch medewerkers en 

kinderen wordt zorgvuldig opgebouwd. De pedagogisch medewerkers maken tijd vrij voor het 

nieuwe kind en de ouder, zodat zij zich van het begin af aan welkom voelen. Alles is erop gericht 

ervoor te zorgen, dat het kind zich snel op zijn gemak voelt.  

 

Mentorschap 

Elk kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is de pedagogisch medewerker die het kind het 

vaakst ziet. Deze is het eerste aanspreekpunt voor de ouders en het kind. 

Zie paragraaf 2.4 voor verdere uitleg.  

 

Van peutergroep van buitenschoolse opvang 

Voor kinderen die overstappen naar een andere vaste groep, bijvoorbeeld van de    peutergroep naar 

de buitenschoolse opvang , is er minimaal één week vóór de overstap een gewenningsperiode 

ingebouwd om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vóór deze gewenningsperiode 

vindt met de ouders een overgangsgesprek plaats, waarbij een pedagogisch medewerker van beide 

basisgroepen aanwezig is. Voor ieder kind wordt er bij 3 jaar en 10 maanden een peuterestafette 

(kind-volg-systeem) ingevuld om te kijken hoe de ontwikkeling van het kind er voor staat. Met de 

ouders worden de resultaten hiervan besproken en het verslag hiervan kan gebruikt worden als 

overdracht aan de basisschool. De ouders beslissen hierbij zelf of ze dit willen doorgeven. 

 

 

2.6.1 Wenbeleid  

 

Als kinderen doorstromen van de ene naar de andere groep valt dit onder het intern wenbeleid: 

 

Intern wenbeleid. 

Bij het doorstromen van kinderen naar een nieuwe groep geldt dat het kind kan wennen op 

de nieuwe groep binnen de geldende beroepskracht-kind-ratio. Wanneer een kind gaat 

wennen wordt het op beide groepen meegeteld bij het kindaantal. Zie BKR voor meer 

informatie. 

 

Kinderen mogen en kunnen wennen bij een nieuwe groep, maar moeten desgewenst ieder moment 

terug kunnen keren naar hun basis of stamgroep. Dit houdt in dat de BKR in de nieuwe groep en in 

de oude groep moet kloppen. Het kind dat gaat wennen moet in beide groepen meegerekend 

worden binnen het BKR.  

 

Nieuw op de Buitenschoolse opvang 

Als het kind niet op het Kinderdagverblijf van Ratjetoe heeft gezeten, komt het mogelijk terecht in 

een nieuwe opvoedingssituatie. De vertrouwensrelatie tussen ouders, pedagogisch medewerkers en 

kinderen wordt zorgvuldig opgebouwd. Ook nu mag het kind 2 keer komen oefenen, waarbij de 
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pedagogisch medewerker extra aandacht besteed aan het wegwijs maken in de ruimte, informatie 

geeft over de dagindeling en het kind introduceert binnen de rest van de groep. 

 

Als een kind nieuw instroomt dan geldt het extern wenbeleid: 

 

Extern wenbeleid 

Op het moment dat een kind nieuw instroomt dan worden de wenmomenten gepland binnen de 

geldende beroepskracht-kind-ratio en nádat het contract is ingegaan. 

 

 

Flexibele opvang 

Wennen op de buitenschoolse opvang als je geen vaste dagen of tijden komt kan extra aandacht 

vragen. Om de  sociaal-emotionele veiligheid van de kinderen die flexibel komen te waarborgen 

stellen de pedagogisch medewerkers zich initiatiefrijk op en zorgen ervoor dat de kinderen zich veilig 

voelen en op hun gemak gesteld worden.  

De kinderen die flexibel komen hebben houvast aan de structuur en het vaste dagschema dat wordt 

gehanteerd. Zo hebben ze al snel houvast en overzicht, op welk moment van de dag ze binnen 

komen en wat hun te wachten staat. De pedagogisch medewerkers ondersteunen hierbij door met 

het kind te communiceren door het aanbieden van speel- of spelmateriaal dat aansluit bij de 

leeftijdsfase van het kind. Deze manier van aanpak geldt zowel voor de kinderen van de 

kinderopvang als buitenschoolse opvang 

 

2.7 De overgang van school naar de buitenschoolse opvang 

 

Afspraken met ouders: 

• De pedagogisch medewerker haalt de kinderen lopend van school. Vanwege de veiligheid 

lopen er niet meer kinderen met een pedagogisch medewerker mee dan is toegestaan via 

het vastgestelde BKR: 

4 tot 7 jarige:  1 leidster op 10 

7 t/m 12 jarige:  1 leidster op 12 

4 t/m 12 jarige:  1 leidster op 11  

 De kinderen van groep 1/2 worden opgehaald in de klas. 

 De kinderen van groep 3 worden opgehaald in de klas. 

 De kinderen van groep 4 t/m 8 worden opgevangen in de speelzaal van de basisschool. Hier 

komen alle kinderen naartoe. De pedagogisch medewerkers dragen een blauwe 

bodywarmer of hesje met het logo van kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Ratjetoe.  

• Kinderen komen soms zelfstandig van een hobby en/of gaan zelfstandig naar huis (lopend of 

met de fiets) of naar een cursus/hobbyclub; dit gebeurt in overleg met de ouder. Ouders 

tekenen hiervoor een toestemmingsformulier. 

 

Aandachtspunten hierbij zijn: 

- Schriftelijke toestemming van de ouders.  

- Leeftijd van het kind, tenminste 8 jaar.  

- De afstand/route (omgeving). 
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2.8 Omgaan met zieke kinderen 

 

Een ziek kind kan niet naar de buitenschoolse opvang komen. Als het kind ziek is, voelt het zich in een 

drukke omgeving nog zieker. Bovendien kan het kind dan niet de aandacht krijgen die nodig is, 

zonder de rest van de groep te benadelen. Als we denken dat een kind ziek is, nemen we de 

temperatuur op.  

Heeft het kind koorts, dan overleggen we altijd met de ouders. Wanneer een kind koorts heeft, maar 

er weinig last van heeft, kan het op de buitenschoolse opvang blijven als de ouders dat ook willen. 

Het belang van het kind staat voorop.  

 

Weer beter 

Als het kind na afwezigheid van ziekte weer deelneemt aan de buitenschoolse opvang gaan we ervan 

uit dat het beter is. Wij nemen aan dat het kind gezond genoeg is om mee te doen aan alle 

gebruikelijke activiteiten binnen en buiten.  

 

Besmettelijke ziektes 

Bij besmettelijke ziektes volgen we de richtlijnen van de GGD/ RIVM.  

 

Medicijnen 

Medicijnen op doktersvoorschrift kunnen door de pedagogisch medewerkers aan het kind worden 

toegediend. Ouders geven de pedagogisch medewerker instructies over wat er gegeven moet 

worden, welke hoeveelheid en op welk tijdstip. De eerste dosering wordt altijd thuis gegeven!  

Dit wordt schriftelijk vastgelegd. Op BSO Ratjetoe geven we geen koortsverlagende medicijnen. 

 

2.9 verlaten van de basisgroep 

 

De kinderen verlaten hun basisgroep  als er activiteiten buitenshuis zijn. Denk hierbij aan buiten 

spelen en uitstapjes naar de winkel of speeltuin samen met de buitenschoolse opvang van locatie 

mussenberg.  Er wordt altijd gezorgd dat er voldoende vaste pedagogisch medewerkers mee gaan of 

ter plekke op locatie blijven. 

 

Bij de buitenschoolse opvang verlaten de kinderen hun basisgroep bij het gezamenlijk doen van een 

activiteit zoals het vieren van de verjaardagen van de pedagogisch medewerkers en het gezamenlijk 

buiten spelen. 

 

Tijdens het verlaten van de basisgroep zorgen wij voor sociaal emotionele veiligheid. Dit bieden wij 

door een goed overgangsmoment (tijdig benoemen wat we gaan doen) en doordat altijd de vaste 

pedagogisch medewerker aanwezig is bij de activiteit. 

 

Kinderen kunnen hun basisgroep verlaten bij: 

- Viering van de verjaardag broertjes en/of zusjes op de andere groep.  

- Viering van de verjaardag pedagogisch medewerker(s). 

- Gezamenlijke activiteit.  

- Deelname aan een activiteit in een andere groep.  

 

Hierbij bestaat de mogelijkheid om ten alle tijden terug te keren naar de eigen basisgroep.  

 

 

 

 

 



 

Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein  Pedagogisch beleid   2022-2023  20 

2.9.1 3 uursregeling BSO 

 

 

Vanaf 1 januari 2018 wordt er gewerkt met een nieuwe regeling. Dit betreft de 3-uursregeling BKR: 

 

Bij aangesloten openstelling van tien uur of meer per dag kan maximaal drie uur per dag worden 

afgeweken van de vereiste BKR. Daarbij wordt minimaal de helft van de vereiste BKR ingezet. In het 

pedagogisch beleidsplan wordt opgenomen op welke tijden wel en op welke tijden niet afgeweken 

wordt van het BKR. Dit kan per weekdag verschillen, maar moet voor elke week hetzelfde zijn. 

 

Aangezien buitenschoolse Ratjetoe in schoolvakanties geopend is van 07:00 uur tot 18:30 bedraagt 

dit meer dan tien uur openingstijd en mogen wij deze 3-uurs regeling toepassen.  

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe kiest ervoor om alle dagen dezelfde regeling toepassen. Wij kiezen ervoor 

om de keuze te hebben om te kunnen afwijken van het BKR in de volgende uren: 

- 07:00 uur tot 08:00 uur. 

- 16:30 uur tot 18:30 uur. 

 

Er wordt niet afgeweken van het BKR tussen 08:00 uur en 16:30 uur.  

 

Wij kiezen ervoor om ’s morgens en ’s middags de mogelijkheid te hebben om af te kunnen wijken 

van het BKR in de genoemde tijden aangezien wij werken met flexibele breng en haaltijden. 

Ouders kunnen kinderen rond een afgesproken flexibele tijd te halen en brengen.  

 

Voorbeeld : 

Ouders vragen opvang aan voor hun kind van 07:30 uur tot 17:00 uur. Ze brengen echter hun kind 

om 07:15 uur en halen hun kind op om 17:30 uur. Dit kan betekenen indien we deze regeling niet 

zouden toepassen dat er een afwijking zou kunnen optreden in het BKR.  

Er zou een pedagogisch medewerker opgeroepen kunnen worden om eerder te beginnen en verlangt 

worden dat een pedagogisch medewerker langer moet werken.  

 

Om dit soort scenario’s te voorkomen wordt er ruim ingepland, maar is het mogelijk met behulp van 

de 3-uursregeling om toch te voldoen aan de gerichte eisen en richtlijnen binnen de kinderopvang.  
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3. De pedagogisch medewerker.  

 

De pedagogisch medewerker is de persoon die de kinderen de hele dag door begeleidt en daardoor 

het beste kent. Wij vinden het belangrijk dat er vanaf het begin een goede relatie tussen het kind, de 

ouder en de pedagogisch medewerkers wordt opgebouwd. De emotionele veiligheid van het kind 

staat voor de pedagogisch medewerkers voorop.  

Bij kinderdagverblijf Ratjetoe willen we graag dat ieder kind zich altijd en overal emotioneel veilig 

voelt, lekker in zijn vel zit en plezier kan maken. De pedagogisch medewerkers hebben iedere dag 

direct contact met de kinderen. Zij weten hoe de kinderen zich voelen en hoe zij zich ontwikkelen. 

Wij gaan in op de emotionele veiligheid, het ontwikkelingsgericht werken en de zorgstructuur – 

allemaal directe aandachtsgebieden van de pedagogisch medewerker. 

 

In de omgang met de kinderen zorgen wij ervoor dat: 

 Ieder kind wordt gehoord en gezien. 

 Zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden gestimuleerd. 

 Iedereen zich geaccepteerd voelt. 

 Iedereen op een positieve, opbouwende manier wordt benaderd. 

 Er een sfeer van verdraagzaamheid en wederzijds respect heerst tussen pedagogisch 

medewerker en kinderen. 

 Er ontwikkelingsgericht wordt gewerkt – met extra aandacht voor de sociale en sociaal-

emotionele ontwikkeling. 

 

De pedagogisch medewerkers hebben cursussen gevolgd om hun kennis uit te breiden en om meer 

inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kind.  

De pedagogisch medewerkers kunnen nu veilig handelen, ontwikkelingsgerichte activiteiten 

aanbieden, thema’s introduceren, ouders tips en begeleiding aanbieden.  

 

De cursussen die onder andere gevolgd zijn: 

- VVersterk. 

- Triple P. 

- Puk & Co. 

- Uk & Puk. 

- BHV. 

- EHBO voor kinderen. 

- Nederlands met gebaren. 

- Tink. 

- Peuterstappen. 

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe werkt volgens een opleidingsplan voor opleiding en ontwikkeling van 

pedagogisch medewerkers. Dit wordt ieder jaar opnieuw opgesteld met uitgangspunt de richtlijnen 

die gevormd worden vanuit de overheid.  

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/pedagogisch coach  

 

Pedagogisch beleid 

De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid is 

breder dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het omvat al het beleid dat raakt aan de 

pedagogische praktijk. Daarnaast heeft de pedagogisch beleidsmedewerker de taak voor het 
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bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt 

volgens dezelfde pedagogische visie. 

 

De pedagogisch beleidsmedewerker zorgt voor de ontwikkeling van het pedagogisch beleid, 

veiligheid en gezondheidsbeleid en protocollenbeheer. 

 

Coaching 

Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de pedagogisch beleidsmedewerker als 

coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en  professionele 

ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij 

de dagelijkse praktijkwerkzaamheden.   

Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching, ook tijdelijke en flexibele medewerkers. 

 

De pedagogisch beleidsmedewerker coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse 

werkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker wordt jaarlijks gecoacht.  

Er vinden voor de coaching individuele gesprekken plaats met de pedagogisch medewerkers waarbij 

de pedagogisch beleidsmedewerker vraagt naar eventuele individuele doelen, valkuilen of extra 

verrijking op de groep.  Er wordt gericht gekeken naar de pedagogisch medewerkers zodat de opvang 

geoptimaliseerd kan worden en het werkplezier, kennis en ervaring vergroot kunnen worden.  

Coaching kan individueel, groepsgericht en in teamverband opgezet en aangeboden worden.  

 

In ons jaaroverzicht hebben wij voor elke medewerker minimaal 1 coachgesprek opgenomen, waarbij 

wordt gekeken naar alle ontwikkelgebieden en/of er coaching mogelijk/noodzakelijk is. De coaching 

staat los van het beoordelingsgesprek en functioneringsgesprek. Indien een coachtraject nodig is, kan 

dit direct worden opgestart.  

 

De pedagogisch beleidsmedewerker en de BKR 

De pedagogisch beleidsmedewerker mag meetellen in de BKR wanneer deze als meewerkend coach 

op de groep staat. Dit geldt uitsluitend voor de tijd dat de pedagogisch beleidsmedewerker 

werkzaamheden verricht als pedagogisch medewerker, dat wil zeggen het verzorgen, opvoeden en 

bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. De coaching uit zich dan, bijvoorbeeld, door het geven 

van voorbeelden, tips en nadere uitleg tijdens de werkzaamheden. 

Pedagogisch beleidsmedewerker die ook als pedagogisch medewerker op de groep staan, al dan niet 

als meewerkend coach, worden zelf ook gecoacht. 

De pedagogisch beleidsmedewerker telt niet mee voor de BKR als hij of zij op de groep aanwezig is 

en coacht vanuit bijvoorbeeld een observerende rol. Dit geldt ook wanneer de coaching buiten de 

groep plaats vindt. De pedagogisch beleidsmedewerker telt ook niet mee voor de BKR als hij/zij niet 

gekwalificeerd is als pedagogisch medewerker. 

 

Kwaliteit van medewerkers optimaliseren 

 

De pedagogisch coach heeft als doel het optimaliseren van de kwaliteit van pedagogisch 

medewerkers op de werkvloer, als beleidsmedewerker is zij op de hoogte welke kwaliteit gevraagd 

wordt van de pedagogisch medewerker. De coach is op de hoogte van de protocollen, de 

pedagogische vaardigheden die nodig zijn om het werk uit te voeren, het beleid, de visie en 

methodiek.  

Om de pedagogisch medewerker zover te krijgen dat zij haar pedagogische kwaliteit wil verbeteren is 

coaching nodig waarbij een vertrouwensband aanwezig is, waarbij er goede feedback gegeven en 

ontvangen kan worden.  
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3.1 inzet vrijwilligers, beroepskrachten in opleiding.  

 

Inzet vrijwilligers 

Naast het team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers en stagiaires heeft Kinderopvang 

Ratjetoe vrijwilligers op de groep.  

Deze vrijwilligers maken deel uit van het team en worden begeleid door een vaste medewerkers op 

een vaste groep. Vrijwilligers worden ten alle tijden informatief ingezet.  

Vrijwilligers verrichten aanvullende en ondersteunende werkzaamheden, ten behoeve van de 

kinderen en draaien volledig mee met het dagprogramma.  

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht van de pedagogisch werker. De vrijwilligers 

dragen bij om de geldende normen en waarden op de groep over te dragen. Wij vragen hen positieve 

aandacht voor de kinderen te hebben en een vertrouwensband met de kinderen op te bouwen, 

zodat kinderen zich veilig en welkom voelen.  

De begeleiding van vrijwilligers is erop gericht om vrijwilligers te motiveren, plezier in hun taken te 

laten ervaren en de kwaliteit te verbeteren. Minimaal 2 keer per jaar worden er 

begeleidingsgesprekken gevoerd.  

Iedere vrijwilliger komt eerst langs voor een kennismakingsgesprek. We willen er zeker van zijn dat 

de vrijwilliger past in ons team. Voor aanvang wordt een overeenkomst gesloten. Iedere vrijwilliger 

dient voor aanvang van de stage een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te kunnen tonen 

en wordt middels het personenregister gekoppeld aan onze organisatie.    

 

Afspraken met betrekking tot omgang, verantwoordelijkheden en betrokkenheid: 

 

 Omgang: De vrijwilliger heeft een gelijkwaardige omgang met collega’s. In de eerste weken 

stelt de vrijwilliger zich persoonlijk voor aan ouders en collega’s. Tevens hangt hij/zij bij de 

deur van de groep een foto met tekst waarin hij/zij zichzelf voorstelt, dit wordt ook geplaatst 

op de website. 

 Privacyverklaring: Een vrijwilliger dient onze privacyverklaring te hebben ondertekend. 

 Betrokkenheid: De vrijwilliger wordt betrokken bij het team. De vrijwilliger is niet aanwezig 

tijdens het teamoverleg. Wel wordt de vrijwilliger door de begeleider op de hoogte 

gehouden van relevante informatie besproken tijdens teamoverleggen. De begeleider houdt 

bij het overdragen van deze informatie rekening met de wet op de privacy. 

 Oudercontacten: De schriftelijke overdracht, observaties en het voeren van oudergesprekken 

worden niet door de vrijwilliger gedaan.   

 Uitstapjes met kinderen: Tijdens uitstapjes met kinderen gaat de vrijwilliger mee als 

ondersteuning.  

 

Verwachtingen en taken van een vrijwilliger: 

 Wij hanteren een proeftijd van 1 maand, mocht blijken dat een vrijwilliger niet goed 

functioneert of niet aansluit bij kinderdagverblijf Ratjetoe, dan zullen wij binnen deze maand 

de overeenkomst beëindigen. 

 Een vrijwilliger zal het hele jaar op dezelfde dagen/tijden stagelopen. 

 De vrijwilliger draait mee in het dagelijks ritme van het kinderdagverblijf.   

 De vrijwilliger mag nooit alleen op de groep staan.  

 Niet alleen openen en sluiten.  

 Geen telefoon aannemen en geen medicijnen toedienen of temperaturen.   

 De vrijwilliger staat altijd onder toeziend oog van een pedagogisch medewerker. 

 Er wordt van de vrijwilliger verwacht dat deze veilig, hygiënisch en ergonomisch werkt.  
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Inzet stagiaires 

Naast het team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers heeft Kinderopvang Ratjetoe ook 

stagiaires op de groep. Deze stagiaires maken deel uit van het team en worden begeleid door een 

vaste medewerker. 

Iedere stagiaire komt eerst langs voor een kennismakingsgesprek. We willen er zeker van zijn dat de 

stagiaire past in ons team. Voor aanvang van de stage wordt een stage-overeenkomst gesloten. 

Iedere stagiaire dient voor aanvang van de stage een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan 

te kunnen tonen en wordt middels het personenregister gekoppeld aan onze organisatie.  Stagiaires 

worden ingezet als een aanvulling op de beroepskrachten, en worden dus niet als vervanging ingezet.  

Over het algemeen eindigt de stage na de periode zoals in de stageovereenkomst is afgesproken. Een 

stage zal verlengd worden als de doelen niet zijn bereikt. Alle stagiaires worden ingezet conform de 

voorwaarden van de CAO Kinderopvang.  

 

De stagebegeleider en stagiaire bespreken structureel het opleidingstraject en de opdrachten. De 

mate waarin een stagiaire ondersteuning mag bieden wordt bepaald door de opleiding en het niveau 

van de opleiding die zij al heeft behaald. Onder begeleiding doet de stagiaire actief mee aan het 

volledige dagprogramma.  

 

Kinderopvang Ratjetoe werkt met de volgende stagiaires: 

Wij werken met stagiaires pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 2,3 en 4 die minimaal 1 

heel schooljaar komen  stagelopen. Daarnaast komen er snuffelstagiaires voor een periode van twee 

weken stage lopen vanuit het voortgezet onderwijs.  

 

Afspraken met betrekking tot omgang, verantwoordelijkheden en betrokkenheid  

 

 Omgang: De stagiaire heeft een gelijkwaardige omgang met collega’s. In de eerste weken 

stelt de stagiaire zich persoonlijk voor aan ouders en collega’s. Tevens hangt hij/zij bij de 

deur van de groep een foto met tekst waarin hij/zij zichzelf voorstelt, dit wordt ook geplaatst 

op de website. 

 Beroepsgeheim: Voor afspraken omtrent gedragsregels kan de stagiaire de beroepscode 

raadplegen. Als de stagiaire voor schoolopdrachten gebruik wil maken van foto’s of namen 

van kinderen, dient de stagiaire hiervoor, toestemming aan de ouders te vragen. Er mag in 

schoolopdrachten vrij met fictieve namen worden gewerkt. 

 Verantwoordelijkheid: Om ook echt iets te kunnen leren, krijgt de stagiaire de nodige 

verantwoordelijkheden, met daarbij de ruimte voor het stellen van vragen en het uitvoeren 

van taken. 

 Betrokkenheid: De stagiaire wordt betrokken bij het team. De stagiaire is niet aanwezig 

tijdens het teamoverleg, tenzij dit vanuit de opleiding voor het maken van een opdracht 

nodig is. Wel wordt de stagiaire door de praktijk/stagebegeleider op de hoogte gehouden 

van relevante informatie besproken tijdens teamoverleggen. De praktijk/stagebegeleider 

houdt bij het overdragen van deze informatie rekening met de wet op de privacy. 

 Oudercontacten: De schriftelijke overdracht, observaties en het voeren van oudergesprekken 

worden niet door de stagiaire gedaan. Wanneer dit voor een opdracht vanuit de opleiding 

wordt vereist, zullen deze werkzaamheden i.o.m. en onder toezicht en begeleiding van de 

praktijk/stagebegeleider worden uitgevoerd. Voorafgaand wordt er toestemming aan de 

desbetreffende ouders gevraagd. Telefonische contacten mogen alleen door de stagiaire 

worden gevoerd indien er vooraf toestemming gegeven door de praktijk/stagebegeleider. 

 Uitstapjes met kinderen: Tijdens uitstapjes met kinderen wordt de stagiaire als boventallig 

ingezet.   
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Verwachtingen en taken van een stagiaire: 

 

 Wij hanteren een proeftijd van 1 maand, mocht blijken dat een stagiaire niet goed 

functioneert of niet aansluit bij Kinderdagverblijf Ratjetoe, dan zullen wij binnen deze maand 

de overeenkomst beëindigen. 

 In de eerste  twee weken neemt de stagiaire alle beleidsstukken en informatie van de opvang 

door.  

 Een stagiaire zal het hele jaar op dezelfde dagen/tijden stagelopen. 

 De stagiaire draait mee in het dagelijks ritme van het kinderdagverblijf en voert voldoende 

werkzaamheden uit. Dit moet uiteraard aansluiten bij het opleidingsniveau 

 De stagiaire heeft nog geen verantwoordelijkheden voor de kinderen en wordt boventallig 

ingezet. Uiteraard heeft ze wel verantwoordelijkheden over haar eigen leerproces. 

 De stagiaire mag nooit alleen op de groep staan. Niet alleen openen en sluiten. Geen 

telefoon aannemen en geen medicijnen toedienen of temperaturen. De stagiaire staat altijd 

onder toeziend oog van een pedagogisch medewerker. 

 Er wordt van de stagiaire verwacht dat deze veilig, hygiënisch en ergonomisch werkt.   

 

3.2 Mondelinge taalvaardigheid.  

 

De pedagogisch medewerkers moeten voldoen aan een minimum taalniveau op 3F voor mondelinge 

vaardigheid. Deze kwalificatie-eis gaat in per 1 januari 2023. Dat betekent dat pedagogisch 

medewerkers vanaf dat moment aantoonbaar aan deze eis moeten voldoen.  

 

Pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf Ratjetoe voldoen allen aan de eis 3F mondelinge 

vaardigheid (spreken) en lezen. Zij zijn in bezit van een 3F-taalniveau.  

Indien nieuwe pedagogisch medewerkers nog niet in het bezit zijn van het vereiste taalniveau wordt 

vereist dat zij een cursus volgen.   
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4. Ontwikkelingsgericht werken volgens de pedagogische doelen van Marianne Riksen-Walraven.  

 

Iedere pedagogisch medewerker wil op een buitenschoolse opvang bereiken: 

 Dat kinderen zich lichamelijk en emotioneel veilig voelen op de buitenschoolse opvang, 

omdat veiligheid een basiswaarde is voor ontdekken en ontwikkelen.  

 Dat kinderen zich persoonlijk ontwikkelen op de buitenschoolse opvang, omdat de situatie 

nieuwe kansen biedt voor persoonlijke talenten.  

 Dat kinderen zich sociaal ontwikkelen op de buitenschoolse opvang, omdat de situatie 

nieuwe kansen biedt voor sociale omgang.  

 

De vier pedagogische basisdoelen zijn: 

- Het bieden van sociaal-emotionele veiligheid.  

o Het is belangrijk dat ieder kind zich thuis voelt op de buitenschoolse opvang. Op zijn 

gemak bij de pedagogisch medewerkers en met de andere kinderen. Gewaardeerd 

en geaccepteerd om ‘zichzelf’. In een emotioneel veilige omgeving durft een kind 

zichzelf, andere mensen en nieuwe dingen te ontdekken. Werken aan veiligheid 

vraagt aan pedagogisch medewerkers: 

 Pedagogische en interactievaardigheden.  

 Organisatie van de groep.  

 Samenwerking met ouders en school.  

 

- Het bevorderen van de persoonlijke competentie van kinderen. 

o het gaat dan zowel om de ontwikkeling van de persoonlijkheid van kinderen als om 

de ontwikkeling van hun talenten. Persoonlijkheidsontwikkeling gaat bijvoorbeeld 

over steeds meer zelfstandig kunnen zijn, zelfvertrouwen ontwikkelen en 

frustratietolerantie (tegen een stootje kunnen). Het betekent ook een eigen 

identiteit ontwikkelen en steeds beter weten wat je wilt en wat je wel en niet goed 

kunt. Talentontwikkeling kan op allerlei gebieden plaatsvinden: op intellectueel, 

lichamelijk en creatief terrein. 

  

- Het bevorderen van de sociale competentie van kinderen. 

o Sociale competenties gaan over contacten met anderen in allerlei verschillende 

sociale situaties: 

 In een groep leeftijdsgenoten of op een feest met volwassenen. 

 Tijdens een georganiseerde activiteit of juist tijdens het vrij spelen. 

Kinderen maken daarin eigen keuzes.  

Er worden op de buitenschoolse opvang andere sociale vaardigheden gevraagd dan 

op school. De buitenschoolse opvang Ratjetoe biedt kinderen de kans om ook met 

andere leeftijdsgroepen om te gaan.  

 

- Socialisatie door overdracht van waarde en normen.  

o Kinderen moeten de kans krijgen om de waarden en normen te leren kennen van de 

samenleving waar zij deel van uit maken. De buitenschoolse opvang vormt een 

bredere samenleving dan het gezin. De wijze waarop pedagogisch medewerkers de 

kinderen begeleiden in het omgaan met waarden en normen speelt een grote rol. 

Het gaat niet alleen om het maken van afspraken, maar ook om reflectie en 

discussie.  

 

 

Hieronder worden deze competenties verder uitgewerkt. 
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4.1.1 Sociaal emotionele veiligheid  

 

het is belangrijk dat ieder kind zich thuis voelt op de buitenschoolse opvang. Op zijn gemak bij de 

pedagogisch medewerkers en met de andere kinderen. Gewaardeerd en geaccepteerd met ‘zichzelf’. 
In een emotioneel veilige omgeving durft een kind zichzelf, andere mensen en nieuwe dingen te gaan 

ontdekken.  

 

Werken aan veiligheid vraagt van de pedagogisch medewerkers: 

 Pedagogische en interactievaardigheden. 

o Goed kijken en luisteren naar de kinderen. Zien wat een kind leuk vindt, een lastige 

of bedreigende situatie met een grapje oplossen, een onzeker of twijfelend kind 

steun geven zodat het iets nieuws durft uit te proberen, aanvoelen wat de stemming 

in de groep is. Het betekent oog hebben voor gebeurtenissen die onveilig voor een 

kind zijn, zoals pesten en buitensluiten, of de spanning van een negatieve 

groepssfeer.  

 Organisatie van de groep. 

o Zorgen voor een vrolijke en positieve groepssfeer, voorspelbaarheid in het dagritme 

en duidelijkheid over regels en afspraken. Ook kinderen bij wie de ontwikkeling niet 

vanzelf gaat, moeten zich thuis kunnen voelen.  

 Samenwerking met ouders en school.  

o Een goede band tussen de pedagogische aanpak thuis, op school en op de 

buitenschoolse opvang geeft kinderen duidelijkheid. Als ouders en school 

vertrouwen hebben in de buitenschoolse opvang, voelen kinderen zich er veilig.  

  

 

Naast het plaatsen van de kinderen in een vaste groep, draagt de aanwezigheid van bekende 

leeftijdsgenootjes bij aan een veilig en geborgen gevoel. De groepsgrootte is afgestemd op de 

leeftijd, de ontwikkelingsfase van de kinderen en toetsingskader van de GGD. De beschikbaarheid 

van vertrouwde pedagogisch medewerker is een belangrijke voorwaarde voor het welbevinden en de 

emotionele veiligheid van de kinderen. 

 

Emotionele veiligheid bij het verlaten van de basisgroep. 

 

Tijdens vakanties of bij het samen voegen van groepen aan het einde van de dag verlaten de 

kinderen hun basisgroep. Bij het verlaten van de basisgroep wordt zo veel mogelijk rekening 

gehouden met de emotionele veiligheid. We proberen er voor te zorgen dat er altijd een bekend 

gezicht is voor het kind. Ook wordt door de leidsters goed gecommuniceerd over bijzonderheden of 

dingen die belangrijk zijn om te weten over de kinderen bijv. wat vind het kind leuk. Dit zodat aan het 

einde van de dag ook een goede overdracht wordt gedaan naar ouders.   

De dagindeling is in grote lijnen hetzelfde op beide basisgroepen zoals de kinderen gewend zijn. De 

leidsters doen er alles aan om de kinderen een prettig en veilig gevoel te geven wanneer ze de 

basisgroep verlaten hebben 

 

De pedagogisch medewerkers creëren een veilige band met de kinderen. Zij zorgen ervoor dat de 

kinderen zich gezien en gehoord voelen en voldoende uitdagingen krijgen aangeboden om zich te 

ontwikkelen. Daaraan ontlenen de kinderen een gevoel van geaccepteerd en gewaardeerd worden. 

Op de groep heerst een prettige sfeer doordat  de ruimte knus is ingericht en door de positieve 

benadering van de leiding naar de kinderen toe dit nodigt de kinderen uit tot participatie. 
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De pedagogisch medewerkers doen dat door: 

- Met de kinderen te communiceren door hen aan te spreken op het niveau van het kind en 

het kind te laten weten er voor hem te zijn. 

- Een respectvolle houding naar de kinderen te hebben door naar de kinderen te luisteren en 

hun keuze te respecteren en de gelegenheid geven om te helpen en bij te dragen aan de 

groep. 

- Sensitief en responsief te reageren, dat wil zeggen dat zij kindgericht zijn, dat ze goed kijken 

en luisteren naar de signalen die een kind uitzendt, gevoelig zijn voor de behoefte van een 

kind en deze behoefte snel en adequaat weten te beantwoorden. 

- Een ontspannen, open sfeer in de groep te creëren door de kinderen de ruimte te geven om 

hun eigen keuzes te maken. 

- Sympathiek en betrokken te reageren op kinderen die van slag zijn, zich pijn hebben gedaan 

of boos zijn. Bijvoorbeeld een kind troosten en het kind zijn verhaal laten doen. 

 

Bij buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein leren kinderen bij uitstek om met elkaar 

om te gaan. Kinderen kunnen in de groep oefenen en leren van elkaar hoe de samenleving werkt. Zo 

groeien ze toe naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.  

Met verschillende bouwstenen zorgen we voor een veilig emotioneel klimaat:  

• Een open communicatieve houding. 

• Kinderparticipatie. 

• Een goede relatie met andere kinderen. 

• Aandacht voor normen en waarden. 

• Regels en afspraken in de groep. 

 

Een open communicatieve houding 

In het dagelijkse contact met de kinderen nemen we een open communicatieve houding aan. Door 

zorgvuldig te communiceren met kinderen, creëren we een veilig emotioneel klimaat. De 

pedagogisch medewerkers hebben oog voor wat de kinderen nodig hebben: ze zijn ‘sensitief’. Ze 

spelen in op de signalen van kinderen: ze zijn ‘responsief’.  
 

Verder zijn ze vriendelijk en warm. Door actief te observeren en te luisteren, zorgen ze dat ieder kind 

zich gezien, gehoord en begrepen voelt. Zo bouwen kinderen zelfvertrouwen op. Van daaruit 

ontstaan initiatieven en contacten, zodat de kinderen zich ontwikkelen.  

 

Relatie met andere kinderen   

Een positieve groepssfeer en de aanwezigheid van leeftijdgenootjes aan wie je gehecht bent, dragen 

bij aan een gevoel van veiligheid en welbevinden. 

 

In de groep leren kinderen op een natuurlijke manier omgaan met elkaar. Zij oefenen en vergroten 

hun sociale vaardigheden. Ze gaan om met leeftijdsgenoten en ontwikkelen hun eigen identiteit.  

 

Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 

welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de andere 

pedagogische doelstellingen in de weg staat.  

Als een kind zich niet veilig voelt, gaat het niet op ontdekking uit en durft het geen nieuwe 

uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt geen zelfvertrouwen en er kan geen sprake zijn van 

innerlijke groei door positieve ervaringen.  
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Regels en afspraken in de groep 

Wij hanteren op buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein regels en afspraken om drie 

redenen: 

 Voor het functioneren van de groep. 

 Om pedagogische en organisatorische redenen. 

 Voor veiligheid en hygiëne.  

 

Eenvoudige regels maken de omgeving overzichtelijk en herkenbaar. Alle groepsleden weten wat er 

verwacht wordt. Kinderen proberen de grenzen af te tasten, om te ervaren wat er gebeurt als ze die 

overschrijden. Door kinderen aan te spreken op wat zij doen, leren zij de gevolgen van hun gedrag 

kennen. Omgaan met regels is een belangrijk aspect van de sociale ontwikkeling. Bovendien vormen 

regels voor het kind een uitdaging: ze kunnen immers worden verlegd en overtreden. Consequent 

zijn is van groot belang voor de duidelijkheid. We betrekken de kinderen zo veel mogelijk bij het 

opstellen van de regels en afspraken, zodat ze zich allemaal verantwoordelijk voelen. 

 

 

Welke regels/afspraken kennen wij? 

 

Algemene gedragsregels:  

 Na school eten en drinken de kinderen in hun eigen basisgroep. 

 Kinderen blijven op de groep tenzij de pedagogisch medewerker anders aangeeft 

(opendeurenmoment gaat in). 

 Ongewenst gedrag wordt gecorrigeerd. 

 Er wordt respectvol met elkaar omgegaan. 

 Binnen lopen we, buiten mogen we rennen. 

 We praten rustig en netjes tegen elkaar. 

 Jassen en tassen hangen we aan de kapstok. 

 We gaan netjes met de spullen om en gebruiken het waar het voor is. 

 Als we naar de WC willen zeggen we dit eerst tegen de BSO pedagogisch medewerker. 

 Als we naar huis gaan zeggen we dat tegen de pedagogisch medewerker, we lopen niet 

zomaar weg. 

 

Regels bij het spelen: 

 Speelgoed wordt opgeruimd als je met wat anders gaat spelen. 

 Het speelgoed wordt zo gebruikt zoals het bedoelt is, tenzij anders is afgesproken. 

 Speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd op scherpe randen, kapot speelgoed wordt 

weggegooid. 

 Binnen wordt niet gerend of met spullen gegooid. 

 Een natte of vuile vloer wordt direct droog geveegd. 

 Uitkijken in de buurt van ruiten (vallen). 

 Activiteiten met gereedschap zijn alleen voor kinderen vanaf 8 jaar en in kleine groepjes. 

Pedagogisch medewerker geeft duidelijke instructies en blijft erbij! Let ook op dat kleinere 

kinderen niet aan het gereedschap kunnen. 

 Kinderen verwisselen zelf geen zagen en spelen niet met gereedschap. 

 We ruimen eerst het speelgoed op voordat we iets anders pakken. 

 We spelen in de hoekjes of aan tafel met het speelgoed. 

 Als de ouders ons komen halen ruimen we de spullen netjes op en gaan we rustig mee naar 
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huis. 

 We spelen met speelgoed zonder te gooien 

 We voetballen bij de goaltjes  

 We spelen niet bij de fietsenstalling, en we beginnen pas met fietsen buiten de poort. 

 

Regels bij het buitenspelen: 

 Tijdens speeltijd is het hek dicht, pedagogisch medewerker houdt toezicht. 

 Kinderen mogen niet buiten het hek spelen. 

 Bij de fietsrekken of de fietsenstalling is ook géén speelterrein. 

 Uitkijken in de buurt van ruiten. 

 Niet over het hek klimmen, als er een bal over het hek is overleg je met de pedagogisch 

medewerker. 

 Wij blijven binnen de poort en verlaten het plein niet zonder toezicht van een volwassenen 

 

 

 

   Overige regels: 

 Buitendeuren worden open gedaan door pedagogisch medewerkers (of nadrukkelijk op hun 

verzoek).  

 Er word Nederlands tegen elkaar gesproken op de groep. 

 Parkeren doen we niet voor de ingang. 

 Bij uitjes met de bus gebruiken we autostoeltjes en controleren we of iedereen de gordel 

omheeft. 

 Tweewekelijks controleren we de stopcontactbeveiligers en vervangen deze direct indien 

nodig. 

 

   Hygiëne: 

 We letten op een goede handhygiëne: Handen wassen de kinderen en pedagogisch 

medewerker met water en vloeibare zeep, en spoelen de handen goed na.  

 Handen worden afgedroogd aan een schone handdoek (ieder dagdeel een schone) of 

papieren handdoekjes. 

 We wassen onze handen: na het buitenspelen, voor en na het eten en na toiletbezoek. 

 Ook letten we op een goede hoesthygiëne: als je moet niezen dan draai je je hoofd weg en 

houdt je je hand of een zakdoek voor je mond/neus. Na het niezen of snuiten ook weer 

handen wassen. 

 Verder werken we met een hygiëneprotocol, zie protocollenklapper. 

 

   De kinderen worden op volgende manier betrokken bij het opstellen van de regels:  

 Door middel van kinderparticipatie worden kinderen betrokken bij het opstellen of 

veranderen van regels.  

 

 

Voor het meest actuele overzicht van huisregels per locatie/ groep: zie protocol Huisregels in de 

protocollenklapper. 
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4.1.2 Persoonlijke competentie 

 

Het is belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen persoonlijkheidskenmerken als zelfstandigheid, 

zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit te ontwikkelen. Als een kind 

zelfvertrouwen heeft, zelfstandig, flexibel en creatief is, is het in staat om allerlei problemen 

adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. Zo’n kind is 

competent en vaardig op het persoonlijk vlak. 

 

In principe gebeurt het ontwikkelen van de persoonlijke competentie vanuit het kind zelf, door spel 

en door het ontdekken van de wereld om hem heen. We vinden het belangrijk om kinderen te 

stimuleren om dingen zelf te doen, om ze te laten ervaren dat ze veel dingen al zelf kunnen. Dit geeft 

een kind zelfvertrouwen en kan een kans zijn tot verdere ontwikkeling. 

 

Dit doen we o.a. op de volgende manieren: 

We laten kinderen zoveel mogelijk doen wat ze al zelf kunnen. Pedagogisch medewerkers proberen 

zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van wat een kind zelfstandig kan en waarbij het nog hulp nodig 

heeft. Deze informatie wordt verkregen door met het zelf kind te praten en d.m.v. gesprekken met 

ouders en collegae. Door het kind te stimuleren, aan te moedigen, samen naar oplossingen te zoeken 

en complimenten te geven wanneer het goed gaat proberen we kinderen te helpen. Dit stimuleert 

het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van het kind. 

 

Bij kinderen zijn exploratie/ onderzoek en spel de belangrijkste middelen om grip te krijgen op hun 

omgeving. Door op onderzoek te gaan kunnen kinderen zelf het speelgoed vinden en bekijken wat ze 

leuk vinden. Exploratie en spel zijn een belangrijk voorspeller van zijn latere creativiteit, 

onafhankelijkheid en veerkracht.  

 

Voor alle ontwikkelingsgebieden bieden wij volop mogelijkheden, toegesneden op de leeftijd, 

belevings- en ervaringswereld van de kinderen. Er is voldoende materiaal toegankelijk voor alle 

ontwikkelingsgebieden. Al het materiaal is in goede conditie en compleet. Dit wordt wekelijks 

gecontroleerd door een poetsbeurt en sorteerbeurt, speelgoed dat kapot is wordt weggegooid en 

vervangen. 

 

Afhankelijk van de leeftijd en de specifieke situatie van het kind krijgen bepaalde terreinen zoals de 

cognitieve- en taalontwikkeling meer of minder accent. Bij kinderen speelt de fantasie een 

belangrijke rol. Kinderen verschillen natuurlijk ook onderling. Het ene kind heeft meer talent voor 

muziek, terwijl het andere kind graag buiten voetbalt. 

 

De buitenschoolse opvang ruimte maakt onderscheid tussen vrij spel, open activiteit en vaste 

activiteit. Hierin worden ook regelmatig rust momenten ingelast d.m.v. even bij elkaar te zitten en 

wat te eten en te drinken of spelletjes aan tafel. 

 

 Vrij spel: vrijspelen zonder volwassenen of met volwassenen op de achtergrond. 

 Open activiteit: activiteit georganiseerd door pedagogisch medewerkers( n.a.v. ideeën die 

kinderen of de pedagogisch medewerkers zelf aandragen). BSO ruimte beschikt over 

meerdere hoeken ingericht op thema. Elk thema komt voldoende aan bod. Zo dagen we 

ieder kind uit om zijn eigen talenten aan te spreken en te ontwikkelen. 

 Vaste activiteiten: activiteiten georganiseerd door de pedagogisch medewerkers of door 

externe deskundigen met een vast programma en voor een vaste periode. Dit zijn als het 

ware korte cursussen of workshops, waarin de kinderen wat uitgebreider kennis maken met 

bepaalde activiteit en onderwerpen en speciale vaardigheden aanleren. 
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De pedagogisch medewerkers zullen; 

 Kinderen de mogelijkheid geven om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting 

 Aandacht besteden aan ontwikkelmomenten. Hierbij zijn alle ontwikkelingsgebieden van 

jonge kinderen belangrijk.  

 Kleuters:  laten ontdekken wat ze zelf kunnen op motorisch gebied bijv. klimmen, rennen en 

springen 

 Schoolgaand kind: ontdekken van hun eigen identiteit en zoeken aansluiting bij 

leeftijdgenootjes.  

 Ouders over de belevenissen van hun kind vertellen en wat er op dat moment in de groep 

leeft, zoals seizoen thema’s, feestdagen of bijzondere gebeurtenissen. 

 

Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 

omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 

worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. 

 

Exploratie en spel zijn intrinsiek gemotiveerd, de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller 

van hun latere creativiteit, onafhankelijk en veerkracht.  

 

Natuurbeleving 

Natuurbeleving neemt een speciale plek in bij buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van 

Horneplein. Pedagogisch medewerkers brengen kinderen actief in contact met de natuur door veel 

buiten te zijn en kinderen daar nieuwe ervaringen op te laten doen. Veel aandacht gaat hierbij uit 

naar sport en spelactiviteiten in de buitenlucht.  

 

Huiswerk maken 

Op de BSO kunnen kinderen ook hun huiswerk maken. De pedagogisch medewerkers ondersteunen 

kinderen. Indien nodig beantwoorden ze vragen of helpen ze kinderen op weg. 

 

 

4.1.3 Sociale competentie 

 

Onze buitenschoolse opvang is bij uitstek geschikt om kinderen de gelegenheid te geven zich op 

sociaal gebied te ontwikkelen. De kinderen komen immers al jong in aanraking met andere kinderen 

van uiteenlopende leeftijden en met verschillende volwassenen. Bovendien maken ze altijd deel uit 

van een groep. Vaak zullen ze in hun basisgroep verblijven, waar elk kind zijn eigen plekje inneemt en 

die als thuisbasis fungeert.  

 

Dan weer spelen ze in kleine groepjes of spelen ze buiten. Soms horen ze bij de jongste kinderen, op 

een ander moment horen ze bij de oudste kinderen. Zo nemen ze verschillende posities in en kan elk 

kind een scala aan sociale kennis en vaardigheden opdoen. 

 

De pedagogisch medewerkers spelen bij dit alles een cruciale rol. Zij gaan bewust om met 

conflictsituaties en leren kinderen om ruzies te voorkomen of op te lossen door ze zelf een oplossing 

te laten zoeken, of een ruzie bespreekbaar te maken. Aangezien kinderen sociaal gedrag onder 

andere leren door volwassenen te imiteren geven pedagogisch medewerkers zelf het goede 

voorbeeld door bijvoorbeeld sociale gebeurtenissen te verwoorden en uit te leggen waarom bepaald 

gedrag belangrijk is, door de kinderen te stimuleren belangstelling voor elkaar te ontwikkeling en hen 

aansporen elkaar te helpen en te troosten. 
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Op de groep zullen situaties worden gecreëerd om kinderen gezamenlijk betekenisvolle relaties op te 

laten doen. Daarbij kan het gaan om heel verschillende situaties.  

Enkele voorbeelden; 

- Vrije spelsituaties binnen en buiten, zodat peuters en schoolgaande kinderen kunnen kiezen 

met wie ze spelen en zo vriendschappen ontwikkelen. 

- Geleide situaties binnenshuis, waarbij de kinderen worden uitgelokt om samen te werken. 

- Activiteiten die aanzetten tot gezamenlijk ervaren van plezier. 

- Spelmateriaal aanbieden waardoor samenspel mogelijk is.  

 

De pedagogisch medewerker speelt bij dit alles een cruciale rol en zal: 

 De kinderen ondersteunen in de interactie onderling. 

 Op de groep een sfeer creëren waar alle groepsleden een eigen plekje innemen (ze hebben 

bijvoorbeeld allemaal een eigen bakje met spulletjes), maar ook een gevoel van 

samenhorigheid ervaren. 

 Op de groep bepaalde terugkerende feesten en andere rituelen vieren, zoals afscheid nemen 

van de groep, verjaardagen van kinderen en leiding en themafeesten. 

 Oog hebben voor gevoelens van elk kind en deze verhelderen voor het betreffende kind en 

andere kinderen door ze te verwoorden en erover te praten. 

 

Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdgenootjes bevordert 

de ontwikkeling van relaties en bevordert een gevoel van veiligheid.  

Goede relaties met leeftijdgenootjes bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel.  

In een vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 

verantwoordelijkheden ontwikkelen.  

 

 

4.1.4 Overdracht van waarden en normen 

 

Bij Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein komen kinderen met verschillende 

achtergronden bij elkaar. De groep is een samenleving op zich. Pedagogisch medewerkers van 

Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein dragen actief bij aan de ontwikkeling van 

normen en waarden van de kinderen. Daarmee vergroten zij de mogelijkheden van de kinderen om 

nu en later op een positieve manier mee te doen in onze diverse, multiculturele samenleving.  

 

Normen en waarden zijn belangrijk, omdat ze richting geven aan ons bestaan. Ze beïnvloeden ons 

doen en laten, ons zelfbeeld, ons zelfvertrouwen en onze relaties met anderen. Vaak zijn we ons er 

nauwelijks van bewust, dat we waarden en normen hanteren, laat staan dat we ons realiseren welke 

waarden en normen we hanteren.  

 

Om meer grip te krijgen op het eigen gedrag en dat van anderen is het belangrijk dat kinderen inzicht 

krijgen in die normen en waarden. Kinderen moeten leren wat wel mag en niet mag, wat hoort en 

wat ze beter niet kunnen doen, hoe ze zich moeten gedragen en welke regels er gelden. Sommige 

regels gelden altijd en voor iedereen, bijvoorbeeld dat je een ander niet expres pijn doet. Andere 

regels gelden wel op de buitenschoolse opvang, maar thuis niet of andersom. Dat kan lastig zijn voor 

kinderen. 

 

Bij het overdragen van waarden en normen is er ook aandacht voor cultuur in bredere zin. Het kan 

bijvoorbeeld ook gaan om oog en waardering te krijgen voor culturele uitingen als muziek of kunst. 

Cultuuroverdracht betekent ook aandacht hebben voor elkaars cultuur.  

 

De pedagogisch medewerkers helpen schoolgaande kinderen waarden en normen te verhelderen. 

Hiermee helpen we hen bewust te worden van hun eigen denken en handelen met als 
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achterliggende doel een groeiende zelfstandigheid, een toenemend zelfvertrouwen en een 

zelfbewuste levenshouding. 

 

De pedagogisch medewerker zal: 

 Duidelijk maken welke regels, afspraken en omgangsvormen er gelden in de verschillende 

situaties, zoals op de groep, tijdens het buitenspelen, eten en drinken of tijdens begeleide 

activiteiten. Deze staan vermeld in de afsprakenlijst van de buitenschoolse opvang. 

 De regels, afspraken en omgangsvormen ook consequent naleven en anderen daaraan 

houden. 

 Divers (multicultureel) spelmateriaal aanbieden zodat kinderen zich erin kunnen herkennen 

en van elkaar kunnen leren en zich in verschillende sociale rollen spelenderwijs kunnen 

oefenen. 

 Bij het kind dat zich herhaaldelijk niet aan de gestelde regels houdt, op onderzoek uitgaan en 

vragen naar het waarom daarvan. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind.  

 

Bij Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein worden ook regels en omgangsvormen 

vastgelegd in een afsprakenlijst. Deze wordt regelmatig in de groep doorgenomen, ook als er nieuwe 

kinderen bij komen. 

Van de kinderen op de buitenschoolse opvang wordt verwacht dat zij goed kunnen luisteren en 

begrijpen wat er gezegd wordt. Als er na twee waarschuwingen nog geen verandering van gedrag 

plaatsvindt wordt het kind even apart gezet , aan tafel om even na te denken waarom er hen wat 

gevraagd word wat de consequenties zijn als zijn gedrag aanhoud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Ontwikkelingsgericht werken: andere aandachtsgebieden 
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4.2.1 Lichamelijke ontwikkeling 

 

Belangrijke aspecten van de lichamelijke ontwikkeling zijn de grove motoriek, de fijne motoriek en de 

zintuiglijke ontwikkeling. De pedagogische medewerker biedt speelgoed, materiaal en activiteiten 

aan die aansluiten bij dit ontwikkelingsgebied. Denk bijvoorbeeld aan zand en water, klim- en 

klautermateriaal, karretjes, fietsjes en ander “rollend materiaal” voor binnen en buiten, maar ook 

aan sport en spel, aan bewegen en dansen, en aan knutselen.  

 

Het buitenspelen vinden wij belangrijk. De kinderen van Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van 

Horneplein hebben altijd de mogelijkheid om buiten te spelen en beschikken over eigen speel -en 

spelmateriaal om mee bezig te zijn. Er worden veel buitenactiviteiten georganiseerd zoals 

speurtochtjes en estafette spellen die buiten gedaan kunnen worden.  

 

 

4.2.2 Ontwikkeling identiteit en zelfredzaamheid 

 

Bij ons krijgen kinderen de ruimte om zelf te ontdekken, te exploreren en te experimenteren en 

zelfstandig te zijn. In de omgang met speelgoed en materiaal ontdekt het kind wat hij kan en leuk 

vindt. In de omgang met volwassenen en andere kinderen ontdekt het kind zijn eigen identiteit en 

mogelijkheden. Juist omdat kinderen in een groep worden opgevangen is het belangrijk, dat zij zich 

als individu thuis voelen in de groep en het gevoel krijgen uniek te zijn. 

Binnen de buitenschoolse opvang zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid sleutelwoorden. De 

kinderen krijgen, aansluitend bij hun leeftijd, meer vrijheid.  

 

Vanaf 8 jarige leeftijd kan een zelfstandigheidcontract worden afgesloten. Dit contract wordt tussen 

de buitenschoolse opvang, ouder en kind gesloten. Aan de hand hiervan kan het kind zelfstandig een 

aantal( handige) activiteiten ondernemen zoals van de buitenschoolse opvang naar school en terug 

lopen. Bij een vriendje spelen of gewoon buiten spelen. Uiteraard wordt dit “contract” afgesloten op 

het moment dat het kind er ook echt aan toe is. 

 

De pedagogisch medewerker: 

 Laat het kind zelf keuzes maken waarbij de keuzevrijheid passend is bij de leeftijd van het 

kind. 

 Stimuleert het kind dingen zelf te doen, zoals helpen tafeldekken en afruimen 

 Maakt kinderen van zichzelf bewust door te verwoorden wat ze doen en al kunnen, zoals 

naar de wc gaan. 

 

4.2.3 Cognitieve ontwikkeling 

 

Buitenschoolse opvang Ratjetoe biedt speel- en spelmateriaal aan wat aansluit bij de leeftijd van de 

kinderen. Er wordt meer uitdaging geboden in het zelf nadenken en handelen, bijv. door middel van 

complexer constructiemateriaal 

. 

Er worden sport en bewegingsspellen aangeboden die aansluiten bij het vermogen van het kind, 

eigen participatie hierin in spelkeuze , eigen uitleg geven en handelen. 

 

Kinderen leren te denken over gevolgen van hun gedrag ze weten wat er gaat gebeuren als ze op een 

bepaalde manier handelen. 

 

Leren samenwerken in teamverband , elkaar taakjes geven en elkaar helpen. 
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De pedagogisch medewerker stuurt hierin zonder zelf steeds de leiding te hebben, ze sturen op een 

manier zodat de kinderen zelf nadenken over hoe te handelen. 

 

De pedagogisch medewerker respecteert de mening van kinderen en probeert waar mogelijk samen 

tot een compromis te komen. 

 

4.2.4 Creatieve ontwikkeling 

 

Als kinderen spelen, ontwikkelen ze de mogelijkheid om zelf vorm te geven aan de wereld om hen 

heen en om zich uit te drukken. Kinderen worden uitgenodigd met verschillende spel- en 

verbruiksmaterialen kennis te maken. Ze zijn vrij hoe de materiaal te gebruiken. De creativiteit in het 

spel wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld fantasie en toneelspel. Ook is er aandacht voor zingen en 

muziek. 

 

4.2.5 Taalontwikkeling 

 

Het beheersen van de Nederlandse taal is de eerste stap naar een succesvolle (school) loopbaan. 

Binnen de Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein wordt door alle pedagogisch 

medewerkers en stagiaires Nederlands gesproken met de kinderen en wordt een zo omvangrijk 

mogelijk en goed taalaanbod gerealiseerd. Onze voertaal is Nederlands ook al zijn er veel kinderen 

die thuis Limburgs praten. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind op een gelijke manier wordt aan 

gesproken , dus iedereen in dezelfde taal. 

 

Vooral de taalproductie van de kinderen zelf wordt gestimuleerd. Kinderen leren de taal vanuit 

taalbesef, taalbegrip en vervolgens door taal zelf actief te gebruiken, en vooral ook zelf veel te 

praten.  

Extra aandacht gaat uit naar het taalaanbod van de pedagogisch medewerkers. Het taalgebruik 

wordt aangepast aan het niveau van het kind zonder te vervallen in te eenvoudige en beperkte taal. 

 

De houding van de pedagogisch medewerker kenmerkt zich door een interactieve, communicatieve 

en responsieve houding, dat wil zeggen dat de pedagogisch medewerker: 

 Zoveel mogelijk ingaat op wat het kind aandraagt, daar belangstelling voor toont en daar met 

het kind over in gesprek gaat. 

 Het taalgebruik aanpast aan het niveau van het kind zonder te vervallen in te eenvoudige en 

beperkte taal. 

 Vaak verwoordt wat zij zelf doet. Bijvoorbeeld: “Kom, we gaan opruimen en daarna aan tafel 

iets eten en drinken”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein  Pedagogisch beleid   2022-2023  37 

5. Zorgstructuur 

 

Als we ons zorgen maken over een kind en zijn/haar ontwikkeling dan bespreken we dat eerst met de 

betreffende collega’s.  

Daarna wordt een gesprek met de ouders aangegaan en bespreken we samen wat het beste is om te 

doen of hoe te handelen en of er externe zorg nodig is.  

Indien nodig vragen we advies aan het CJG / consultatie bureau of Bureau Jeugdzorg. 

 

We werken volgens de meldcode kindermishandeling, deze wordt volgens het stappenplan 

opgevolgd als dit nodig is. 

Pedagogische medewerkers van Buitenschoolse opvang Ratjetoe besteden aandacht aan het 

signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch medewerkers kijken 

goed naar kinderen. Daardoor kunnen ze hun pedagogisch handelen afstemmen op de behoeftes en 

mogelijkheden van de kinderen afzonderlijk en als groep in totaliteit.  

 

De pedagogisch medewerkers bespreken eventuele bijzonderheden van kinderen tijdens de 

groepsoverleggen samen. Hierna wordt aan de hand van een observatieformulier geobserveerd om 

te beoordelen in welk ontwikkelingsgebied de bijzonderheden zich laten zien.  

 

De collega’s ondersteunen en adviseren de pedagogisch medewerkers in de gevallen waar specifieke 

begeleiding nodig is. In een gesprek met ouders bespreekt de pedagogisch medewerker de 

bijzonderheden. Er wordt navraag gedaan of ouders de zorg herkennen en delen. Een kind kan 

bijvoorbeeld opvallend druk of juist opvallend stil zijn. Een kind kan zich ook merkbaar langzamer 

ontwikkelen dan voor zijn leeftijd gebruikelijk is. In overleg met de ouders kunnen we een kind 

nauwgezetter gaan observeren en daarna opnieuw in gesprek gaan. Navraag bij de ouders kan 

gedaan worden tijdens een haal- breng moment of er kan een afspraak gemaakt worden met de 

betreffende ouders.  

 

Nadat de bijzonderheden met de ouders besproken zijn kan er besloten worden om voorlopig niets 

te doen. Soms lost het probleem zich vanzelf op. Het kan ook zijn dat er met ouders een bepaalde 

aanpak afgesproken wordt, die na verloop van tijd geëvalueerd wordt. Zo nodig verwijst de 

pedagogisch medewerker de ouders door naar een hulpverlener instantie zoals de huisarts, 

consultatiebureau, GGD, CJG, logopedist, fysiotherapeut.  

 

Buitenschoolse opvang Ratjetoe stelt het belang voorop dat het volgen en stimuleren van de 

kinderen op een professionele manier uitgevoerd dient te worden.  

- Ouders moeten toestemming geven om de ontwikkeling van het kind te bespreken met het 

basisonderwijs.  

- Er wordt een goede overdracht gedaan indien een kind van de dagopvang naar de 

buitenschoolse opvang gaat. Dit gebeurd door beide mentoren (de dagopvangmentor en de 

nieuwe BSO-mentor). Ouders worden ingelicht wie de nieuwe mentor is op de 

buitenschoolse opvang.  

- Zowel in de buitenschoolse opvang als in de dagopvang worden bijzonderheden/problemen 

in de ontwikkeling van het kind besproken met de ouders en zo nodig doorverwezen baar 

passende instanties zoals hierboven benoemd voor verdere ondersteuning.  
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6. Dagindeling 

 

6.1 Openingstijden 

 

Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein is geopend van: 

 Woensdag van 14:00 tot 18:30 uur. Vrijdag van 8:30-18:30 uur. 

 

Activiteitenprogramma: 

I.v.m. activiteitenprogramma kunnen de kinderen op woensdag vanaf 16:00 uur opgehaald worden.  

 

Op woensdag, vrijdag  en tijdens schoolvakanties verblijven alle kinderen op de hoofdlocatie van 

Ratjetoe op van Horneplein ( of anders aangegeven in de vakantieplanning) 

 

Na schooltijd: 

Na schooltijd worden de kinderen opgehaald van school door pedagogisch medewerkers. Wij bieden 

een activiteitenprogramma aan. De kinderen kunnen tot 18.30 uur opgehaald worden. 

 

Op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties 

Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein is geopend tijdens schoolvrije dagen en 

schoolvakanties van 7:00 uur tot 18:30 uur.  

 

6.2 Het programma op de buitenschoolse opvang 

 

Voor de buitenschoolse opvang hebben we een vaste dagindeling. Dat geeft de kinderen 

herkenbaarheid. Op woensdag wordt er met een vast programma gewerkt en kunnen de kinderen 

vanaf 16:00 uur worden opgehaald. 

 

Naschoolse opvang 

Om 14:00 uur wanneer de school uit is, zorgt de buitenschoolse opvang er voor dat het kind van 

school wordt opgehaald.  

Op vrijdag ( groep 2) worden de kinderen om 12:00 uur opgehaald en om 14:00 uur groep 3 t/m 8. 

De pedagogisch medewerkers dragen hierbij een blauwe jas/hesje met het logo van Buitenschoolse 

opvang Ratjetoe locatie van Horneplein.  

 

Bij aankomst op de buitenschoolse opvang wordt er eerst een koekje gegeten en ranja gedronken.  

Wanneer er jarige zijn wordt dit ook op dit moment gevierd.  

Er wordt samen met de kinderen gezongen en het kind mag trakteren. De traktatie wordt verzorgd 

door buitenschoolse opvang.   

 

Na het drinkmoment mogen de kinderen vrij gaan spelen of een activiteit uitvoeren, er worden 

seizoensgebonden activiteiten aangeboden en veel buiten activiteiten gedaan. 

 

Om 16.00 uur is het programma afgelopen en worden veel kinderen opgehaald en overgedragen aan 

de ouder.  
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Combigroep op vrijdag. 

Op vrijdag is groep 1 vrij van school. 

Tijdens deze ochtend worden de kinderen opgevangen van groep 1 tussen 8:30 en 12:00 uur op de 

locatie van horneplein.  

Aangezien het aantal kinderen deze ochtend zeer laag is, worden deze kinderen opgevangen in de 

combigroep met de peuterplusgroep.  

Zij nemen deel aan het aangepaste peuterplusprogramma. Hierbij is er een vaste pedagogisch 

medewerker aanwezig.  

Het BKR is hierbij strenger. Er wordt hierbij geteld op 1 pedagogisch medewerker op 8 kinderen (3 

t/m 12 jaar). Waarbij maximaal 8 3-jarige kinderen. 

 

Om 12:00 uur is het peuterplusprogramma afgelopen en gaan de peuters samen met de vaste 

pedagogisch medewerker terug naar het reguliere peuterprogramma. 

De kinderen uit groep 1 worden samengevoegd bij de kinderen uit groep 2. De vaste pedagogisch 

medewerker van de buitenschoolse opvang is hierbij aanwezig.  

Vanaf 12:00 uur bevindt zich de buitenschoolse opvang in het lokaal. Om 14:00 uur komen hier de 

kinderen uit groep 3 t/m 8 bij.  

 

 

De dagindeling op schooldagen:  

 

Op woensdag: 

14:00               Pedagogisch medewerker haalt kinderen van school  

14:15    Samen eten en drinken. (keuze uit koek, rijstwafel, peperkoek, cracker, liga) 

14:30                Start activiteit of vrij spelen. 

16:30                Gezamenlijk opruimen en afronden activiteit en nog wat drinken en een 

                     Versnapering. (tomaat, komkommer, cracker, groentespreads) 

17.00-18.30      Kinderen worden weer opgehaald. 

 

Op vrijdag: 

7:00-8:30 Binnenkomst BSO-kinderen die langer blijven dan 8:30 uur.  

8:00-8:30  Verblijven met Vaste pedagogisch medewerker op de peutergroep. 

8:30-12:00 BSO/peuterplusprogramma starten.   

12:00  peuterplussers voegen samen met peutergroep/BSO-ers voegen samen met  

  Pedagogisch medewerker BSO.   

12:00/12:15 Pedagogisch medewerker haalt kinderen van school (alleen groep 2 op vrijdag ). 

12:15  Kinderen lunchen en ze hebben de rest van de middag vrij. 

13:45             Loopt 1 pedagogisch medewerker van de buitenschoolse opvang naar school 

             om de kinderen op te halen. 1 pedagogisch medewerker blijft bij de aanwezige          

             kleuters. ( op vrijdag)  

14:15    Samen eten en drinken (keuze uit koek, rijstwafel, peperkoek, cracker, liga) 

14:30               Start activiteit of vrij spelen 

16:30               Gezamenlijk opruimen en afronden activiteit en nog wat drinken en een  

                        Versnapering.(tomaat, komkommer,cracker, groentespreads) 

17.00-18.30     Kinderen worden weer opgehaald. 

 

 

Vrij spel 

Pedagogische doelen bij vrij spel: 

- Autonomie ervaren, zelf keuzes leren maken. 

- Experimenteren en ervaren door te doen. 
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- Uitdagen tot zelf spel te komen. 

- Iets leren. 

- Samen leren en vrienden maken.  

 

De pedagogisch medewerker laat kinderen de ruimte om eigen keuzes te maken en zelf te 

experimenteren. Als het spel geblokkeerd dreigt te worden, kan de pedagogisch medewerker een 

handje helpen en zich daarna weer terugtrekken. Spelen is ook de motor om interacties tussen 

kinderen op gang te brengen.  

 

Aandachtspunten bij vrij spel voor de pedagogisch medewerker: 

- Materiaal klaarzetten. 

- Gevarieerd spel. 

- In kleine groepjes. 

- Vrijheid om te stoppen. 

- Observeren van vrij spel. 

 

Buiten spelen 

 

Buiten spelen is vooral vrij spelen voor kinderen. Kinderen spelen de laatste jaren steeds minder 

buiten. Buiten leren de kinderen andere dingen dan binnen.  

Buiten spelen is belangrijk voor: 

- De bewegingsvrijheid. 

- Gevarieerd spelen. 

- De beweging en motoriek.  

 

Aandachtspunten bij buitenspel: 

- Pedagogisch medewerker is buiten aanwezig. 

- Gevarieerd spel. 

- Veilig en prettige omgeving. 

 

Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein bevordert buiten spel. De pedagogisch 

medewerkers bieden geregeld buitenactiviteiten, speurtochten en uitstapjes buiten aan.  

 

Activiteitenaanbod. 

 

Organiseren van een activiteitenaanbod 

een activiteitenprogramma kan op verschillende manieren georganiseerd worden: 

- spontaan opkomend. 

- Vlak van te voren georganiseerd. 

- Lang van te voren georganiseerd. 

- voor verschillende leeftijden. 

- Betrekken van kinderen (en ouders). 

 

Er zijn tal van aandachtspunten bij de vormgeving van het activiteitenaanbod. De omgang van 

keuzevrijheid van kinderen is hierbij het belangrijkst: 

- Keuzevrijheid tussen activiteit of vrij spel. 

- Stimuleren om mee te doen. 

- Variatie in aanbod.  

- Balans tussen georganiseerde activiteiten en vrij spel. 

- Balans tussen drukke en rustige activiteiten. 

- Balans tussen competitie en samenwerken. 
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6.3 Kinderen bepalen hoe de dag eruitziet op de buitenschoolse opvang 

 

Op de Buitenschoolse opvang kiezen kinderen zelf hoe en waarin zij zich ontwikkelen. Ze krijgen de 

kans om dingen zelf uit te proberen en van hun ervaring te leren. Ouders, leerkrachten en 

pedagogisch medewerkers laten de kinderen zien dat zij vertrouwen hebben in het ‘zelf kunnen’ van 

het kind. In onze BSO-groepen zoeken we voortdurend naar een balans tussen: 

• vrij spel en een strak programma. 

• Structuur en vrijheid. 

• Samen spelen of (even) alleen spelen. 

• Het gericht stimuleren en het ontwikkelen van talenten. 

• De diverse behoeften van de verschillende leeftijdsgroepen. 

 

Kinderparticipatie 

 

Kinderen vrijheid en verantwoordelijkheid geven, betekent ook risico’s nemen. De pedagogisch 

medewerker kan inschatten welke kinderen de vrijheid aankunnen zonder al te veel risico. 

Zij weet ook dat alle kinderen met risico’s leren omgaan. De balans tussen beschermen en vrijlaten 

verschuift met het ouder orden van de kinderen steeds meer naar vrijlaten. Dit gebeurt altijd in 

overleg met de ouders.  

 

Kinderparticipatie betekent dat kinderen een stem hebben in allerlei zaken die hen direct aangaan:  

- Het programma.  

- De inrichting. 

- De groepsregels. 

- Het eten.  

 

Kinderparticipatie is veel meer dan kinderen die samen bedenken wat ze graag willen doen en dan 

aan de pedagogisch medewerker vragen om het voor hen te regelen.  

Kinderen kunnen ook betrokken zijn bij de uitvoering van hun ideeën. De pedagogisch medewerker 

van Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein ondersteunt hen daarbij. 

 

 

6.4 Eten en drinken  

 

Ontbijt 

Kinderen dienen ’s morgens zelf te zorgen voor ontbijt. (brood en drank) Dit kan bij de voorschoolse 

opvang genuttigd worden.  

 

middag 

Op vrijdagmiddag smeren de kinderen van groep 1 en 2 zelf hun boterham aan tafel. Eerst maken ze 

een keuze in gezond beleg als vlees, kaas of frisbeleg. Daarna mogen ze een keuze maken uit zoet 

beleg zoals pindakaas, stroop, jam. Drinken bestaat uit beker melk, thee of water. 

 

Tussendoor 

Het tussendoortje in de middag als ze uit school komen bestaat uit ranja, water, thee of drinkbouillon 

en een liga, peperkoek, rijstwafel, koek of cracker.  

Later op de middag krijgen de kinderen tomaat,komkommer en cracker met nog iets te drinken. 

 

Met verjaardagen wordt er popcorn gemaakt en uitgedeeld verzorgd door Buitenschoolse opvang 

Ratjetoe. 
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Als het warm is tijdens de zomermaanden worden er ook waterijsjes uitgedeeld en in de 

wintermaanden een kopje soep of warme chocomelk. 

 

Kinderen die ná 18.00 uur op de buitenschoolse opvang verblijven kunnen tussen 18.00 en 18.30 hun 

meegebrachte (warme) maaltijd opeten. 

 

 

7. Inrichting van de ruimte 

 

De speelomgeving van de kinderen dient veilig te zijn voor hun fysieke en lichamelijke gezondheid. 

Wij beschikken over; 

-  Minimaal 3,5 m2 speeloppervlak per kind in de binnen ruimte. 

-  Minimaal 3 m2 speeloppervlak per kind in de buiten ruimte. 

 

Bij het inrichten gaat het om twee belangrijke aspecten: het indelen van de beschikbare ruimte en 

het inrichten ervan.  

 

De hoeveelheid ruimte en de manier waarop deze is ingedeeld en ingericht, bepalen of een kind zich 

thuis voelt en de dingen kan doen die passen bij zijn interesse en ontwikkelingsfase. 

 

De buitenschoolse opvang let op de volgende zaken bij het verbouwen en inrichten: 

- Kunnen kinderen zich er thuis voelen. 

- Is er privacy mogelijk. 

- Ondersteunt de ruimte positief sociaal gedrag. 

- Ondersteunt de ruimte zelfstandigheid. 

- Komen alle leeftijden aan bod. 

- Komen de verschillende soorten spel aan bod. 

 

 

7.1 Binnenruimte 

 

De buitenschoolse opvang heeft een toegankelijke, vaste en passende ingerichte ruimte, geschikt 

voor naschoolse bezigheden van kinderen. 

 

De inrichting van de groepsruimte speelt ook een rol in de emotionele veiligheid van kinderen. Door 

kasten dwars op de wand te zetten worden duidelijke speelplekken gecreëerd.  

Wij noemen dat verticale belijning in de ruimte. Maar ook door een horizontale belijning worden 

duidelijke speelplekken gecreëerd door bijvoorbeeld een vloerkleed op de grond. 

Hierdoor worden botsingen op een natuurlijke wijze voorkomen.  

Door sfeer, inrichting en speelgoed aan te passen aan de leeftijd is er voor ieder kind genoeg 

aanwezig om een keuze te maken en voor ieder wat wils. 

 

Bij Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein hebben wij verschillende hoeken 

ingedeeld: 

- Een bouwmat/automat. 

- Keuken/poppenhoek. 

- Tv-hoek/leeshoek 

- verkleedhoek. 

- Spelletjeskast, 

- Knutselhoek. 
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De binnenruimte bestaat verder nog een uit keukenblok, een grote lange tafel met banken waar 

kinderen allerlei activiteiten of gesprekjes aan kunnen uitvoeren.  

De toiletten bevinden zich op de gang, waar ook de kapstokken zich bevinden.  

 

7.2 Buitenruimte 

 

De buitenspeelruimte voor de Buitenschoolse opvang ligt aan het gebouw vast. We maken gebruik 

van het grasveld waar de kinderen de ruimte hebben om te spelen rennen en bewegen. Er staan 

speeltoestellen en we hebben een eigen tuinhuis met speelmateriaal dat uitgehaald kan worden als 

het gebruikt gaat worden.  

 

8.Communicatie met ouders 

 

Pedagogisch medewerkers hebben te maken met heel verschillende ouders. Er zijn verschillen in 

opleidingsniveau, in sociale en economische status en in culturele of etnische achtergrond.  

Ook opvoedingsstijlen kunnen verschillen. Het is in belang van de kinderen om met elkaar te praten 

over de opvoeding en elkaars ideeën te respecteren. 

 

Door een open houding zullen pedagogisch medewerkers al de ouders met hun verschillende bagage 

met nieuwsgierigheid tegemoet treden. Er valt voor iedereen veel nieuws te leren over omgaan met 

elkaar, kleding en voeding, gewoontes en waarden en normen.  

In de omgang met ouders zijn ‘respect voor diversiteit’ en ‘iedereen doet, denkt, praat mee’ 
belangrijke uitgangspunten.  

 

8.1 Contact 

 

De buitenschoolse opvang heeft op verschillende manieren contact met ouders. Ouders en opvang 

zijn in de eerste plaats partners in de opvoeding van het kind. Dat partnerschap uit zich vooral in het 

opbouwen van een goede band met elkaar. Daarnaast wordt informatie uitgewisseld  en soms ook 

over de opvoeding gepraat.  

 

In de tweede plaats zijn ouders klant van de organisatie. Zij betalen een vorm van dienstverlening. 

Iedere ouder wiens kind van de opvang gebruik maakt, heeft ten minste twee rollen: 

opvoedingspartner en klant.  

Sommige ouders kiezen voor een derde of vierde rol. Zij helpen bij het organiseren van een speciale 

activiteit of steken de handen uit de mouwen bij een opknapbeurt van de buitenruimte in de rol van 

vrijwilliger. Of zij denken mee over het beleid als lid van de medezeggenschapsraad, oudercommissie 

of eventueel het bestuur.  

 

De contacten die plaatsvinden met ouders vinden grotendeels plaats bij haal en brengmomenten. Er 

wordt een overdracht gedaan hoe het kind heeft geslapen, of er nog bijzonderheden zijn. Aan het 

einde van de dag wordt er overgedragen aan ouders hoe de dag is gegaan.  

Er kunnen ook oudergesprekken, open dagen, activiteiten met ouders en uitstapjes plaatsvinden.  

 

8.2 Ouderavonden 

 

Ouderavonden of oudergesprekken vinden plaats indien een ouder dit prettig vindt of aangeeft dat 

het op de hoogte wil zijn over de ontwikkeling van het kind.  
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8.3 Oudercommissie 

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe bestaande uit de buitenschoolse opvang, dagopvang en peuterprogramma 

heeft een oudercommissie.  

De oudercommissie heeft een voorzitter en oudercommissie-leden. 

Er wordt vergaderd over het beleid, de protocollen en eventuele uitstapjes, feesten en wat verder 

nog ter sprake kan komen.  

8.4 Informatievoorziening 

 

De informatievoorziening voor ouders bestaat uit een intakegesprek, een rondleiding. De ouders 

kunnen op locatie het beleid inzien. Via de site kunnen ouders informatie vinden betreft 

openingstijden, tarieven, pedagogisch beleid, GGD-inspectie rapport, feesten en partijen en 

dergelijke.  

De ouders ontvangen via de mail ook een nieuwsbrief. Hierin staan meldingen en nieuwsberichten 

die actueel zijn en betrekking kunnen hebben op uitstapjes, georganiseerde activiteiten op de 

dagopvang, peutergroep, buitenschoolse opvang, informatie over betalingen of nieuwtjes.  

 

9. Evaluatie van het pedagogisch beleid 

 

De evaluatie van het pedagogisch beleid is ingepland in de jaarplanning van het werkoverleg. Twee 

maal per jaar bespreken wij of het pedagogisch beleid nog aansluit bij ons pedagogisch handelen.  

Mocht dit niet meer aansluiten dan bespreken wij de oorzaak hiervan. Er wordt besproken of wij ons 

handelen moeten bijstellen of dat het beleid moet worden aangepast. 

 

In deze jaarcyclus zijn ook de protocollen opgenomen die jaarlijks worden besproken en zo nodig 

worden bijgesteld. 
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10. Bij ongelukken, ongevallen en rampen 

 

(Bijna)ongelukjes. 

In de ontdekkingsdrang van het kind kan een ongelukje in een klein hoekje zitten. Wanneer het kind 

op de buitenschoolse opvang een ongeval krijgt, zullen we afhankelijk van de ernst ervan, stappen 

ondernemen.  

 

Er bevindt zich een EHBO-trommel waarvan de inhoud afgestemd is op de GGD-voorschriften en een 

informatiewijzer met betrekking tot de meest voorkomende kinderziektes en EHBO-instructies. In de 

EHBO-trommel zit een inventarisatielijst, waarop staat hoeveel stuks per product aanwezig zijn en 

wat de uiterste houdbaarheidsdatum is.  

 

Als een pedagogisch medewerker iets uit de EHBO-koffer gebruikt heeft wordt dit afgeschreven op 

de inventarisatielijst, en als iets bijna op is dan wordt dit doorgegeven aan de leidinggevende.  

 

Ook vult de pedagogisch medewerker een registratieformulier van (bijna)ongelukken in. Met de 

ouder wordt besproken wat er gebeurd is. Vervolgens wordt dit formulier overgedragen aan de 

leidinggevende, die per kwartaal een analyse maakt van (bijna)ongelukken en vooral wat eraan 

gedaan is om dit in de toekomst te voorkomen.  

 

Per jaar vindt er een inventarisatie plaats van de EHBO-trommels en deze worden waar nodig 

aangevuld. Er is een RIVM-map aanwezig (kwaliteitsmap) die gebruikt kan worden als naslagwerk bij 

vragen die betrekking hebben op de gezondheid van kinderen, hun gedrag, de opvoeding of 

gezinssituatie. Inmiddels hebben verschillende pedagogisch medewerkers de cursus 

bedrijfshulpverlening gevolgd. Elke pedagogisch medewerker volgt een cursus kinder-EHBO en 

jaarlijks volgt er een herhalingsles. 

 

Preventie. 

Wij voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dit word 

uitgevoerd in opdracht van de GGD en is een kwaliteitstoetsing om de veiligheid en gezondheid van 

de kinderen te waarborgen. Zo kunnen wij als buitenschoolse opvang ons zelf toetsen en onze 

kwaliteit verbeteren waar nodig is.  

 

Op het gebied van brandveiligheid en preventie houden wij  jaarlijks een ontruimingsoefening. Ook 

dit onderdeel wordt jaarlijks getoetst door de brandweer. 

 

Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein beschikt over een ontruimingsplan en bij de 

telefoon ligt een lijst met noodnummers. Er is altijd een pedagogisch medewerker aanwezig in het 

bezit van BHV- diploma en alle pedagogisch medewerkers zijn in bezit van een kinder –EHBO 

diploma. 

 

Bij de huisarts hebben we de afspraak dat we altijd kunnen komen in geval van twijfel over een 

gebeurtenis / ongeval met een kind. 

 

Voor ouders ligt ter inzage: 

- De risico-inventarisatie  

- het pedagogisch beleidsplan   

- het inspectierapport van de GGD  

 

Deze stukken zijn in de entree in het boeken /informatie rek te vinden. U kunt het inspectierapport 

ook op onze website inlezen. 
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11. Protocollen 

 

De pedagogisch medewerkers van Buitenschoolse opvang Ratjetoe werken volgens de richtlijnen van 

protocollen. 

De GGD bepaalt welke richtlijnen worden toegepast binnen de protocollen. 

Om de 8 weken vindt er een werkoverleg en/of protocollen overleg plaats met alle pedagogisch 

medewerkers. 

Tijdens dit overleg worden een of meerdere protocollen besproken aan de hand van een cursus, 

casus, voordracht, activiteit, vragenronde, etc.  

Het protocol wordt toegelicht met eventuele praktijkvoorbeelden. 

 

11.1 Protocol Hygiëne  

 

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft de hygiënerichtlijnen voor kindercentra 

(kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang) en voor basisscholen onlangs 

vernieuwd. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor de onderwijs- en kinderopvangsector. 

Overzicht aanpassingen hygiënerichtlijnen kindercentra en basisscholen. 
 

Hieronder een overzicht van de wijzigingen in de nieuwe richtlijnen : 

 De hygiënerichtlijnen zijn voorzien van een nieuwe structuur en andere schrijfstijl, waardoor 

deze overzichtelijker zijn en gemakkelijker te lezen. 

 De hygiënerichtlijn voor buitenschoolse opvang valt vanaf heden onder 'kindercentra' en niet 

meer onder 'scholen'. 

 Onder 'kindercentra' staat nu de hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen 

en buitenschoolse opvang. 

 In de hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang 

is opgenomen dat men geen sieraden mag dragen tijdens risicovolle handelingen, 

bijvoorbeeld tijdens het verschonen. 

 Binnen- en buitenmilieu is opgenomen in een apart document. Voor inhoudelijk vragen 

wordt doorverwezen naar het centrum milieu en gezondheid van de lokale GGD. 

 Het onderdeel infectieziekten is als apart document op de website gepubliceerd. Het 

document zal afhankelijk van het beleid omtrent infectieziekten geüpdatet worden. Een 

nieuwe versie wordt op korte termijn verwacht.   

 Voor het aanmaken van flesvoeding mag kraanwater gebruikt worden, mits er wordt voldaan 

aan een aantal voorwaarden. 

 

11.2 Meldcode kindermishandeling 

 De pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf Ratjetoe zijn allemaal opgeleid in het 

volgen van de meldcode kindermishandeling. Ze zijn op de hoogte van het stappenplan en de 

signalenlijst en kunnen deze ook toepassen in de praktijk. 

 De meldcode kindermishandeling met afwegingskader wordt besproken tijdens de 

protocolbesprekingen.  
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12. klachten 

 

Waar mensen werken kunnen fouten gemaakt worden, ondanks onze goede voornemens en zorgen 

voor de kinderen kunnen ouders klachten hebben. Deze kunnen natuurlijk altijd rechtstreeks 

besproken worden met betreffende leiding en directie. 

Als ouder vinden dan hun klachten niet naar behoren wordt opgelost dan kunnen zij een klacht 

indienen bij onze onafhankelijke klachten commissie. 

Ouders hebben natuurlijk ook de vrijheid om zich rechtstreeks (zonder tussenkomst 

Kinderdagverblijf) te melden bij de Geschillencommissie: 

 

Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen  

 

Postbus 90600 

2509 LP Den Haag  

www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen 

Tel. 070-3650014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen
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13. Regels en afspraken 

 

Afsprakenlijst en gedragsregels Buitenschools opvang Ratjetoe locatie van Horneplein: 

 

- Niet  rennen in de gang, rustig lopen zonder lawaai te maken. 

- Jassen en tassen hangen jullie netjes op aan de kapstok. 

- In de leefruimte geen wilde spelletjes doen, rennen doen we buiten. 

- Niet schreeuwen naar elkaar en naar de leidsters. 

- Geen scheldwoorden gebruiken. 

- Netjes met de spullen omgaan je mag er mee spelen / gebruiken ,NIET slopen ! 

- Netjes praten tegen de leiding. 

- Altijd even zeggen als je naar de wc gaat , niet zomaar weglopen. 

- Je overlegt met de leiding wat je gaat doen , als je niet met de activiteiten mee wil doen zoek 

je iets anders uit. 

- Je ruimt eerst het speelgoed op voor dat je iets anders gaat doen. 

- Als je klaar bent met eten wacht je netjes tot de anderen klaar zijn en zet je je eigen bordje 

/beker in de keuken op het aanrecht. 

- We blijven van andere kinderen af en we plagen en pesten niet. 

- Als de ouders komen gaan jullie rustig mee naar huis en ruim je je werkje op. 

- Zelf denken aan schoolspullen / briefjes die mee naar huis moeten. 

- Als jullie eigen ideeën hebben of op school iets leuks hebben gedaan wat je graag ook bij ons 

in de groep wilt doen bespreek dit dan met de leiding. 

- Hebben jullie leuke ideeën voor nieuwe spellen of speelgoed dan kun je dit melden bij de 

leiding. 

- Buiten spelen mag op het speelplein. Als je klaar bent ruim je het speelgoed samen op. 

- Als je van buiten weer naar binnen gaat doe je de schoenen uit en laat je deze op de gang 

staan. 

- Voetballen mag alleen met de spons ballen , niet tegen de ramen trappen met de bal of over 

het hek schoppen. 

 

Huisreglement Buitenschoolse opvang Ratjetoe locatie van Horneplein: 

 

- Als het kind een duidelijke dieetvoeding heeft, dient deze door de ouders mee gebracht te 

worden. 

- Kinderen kunnen ’s avonds warm eten als ze tot 18.00 uur of later blijven. Deze warme 

maaltijd moet u zelf meebrengen. 

- Trek het kind gemakkelijke kleding aan die tegen een stootje kan en waarin het kind zich vrij 

kan bewegen. Eventuele reserve kleding meegeven. We zijn niet aansprakelijk voor 

eventueel kapot gaan of zoek raken van kleding. 

- Bij het brengen en ophalen is het goed dat u even tijd neemt voor uw kind. 

- Duidelijk afscheid nemen geeft het kind het vertrouwen dat het ook weer opgehaald wordt. 

Voor kinderen die moeite hebben met afscheid nemen, moet het afscheid niet te lang duren.  

- Geef aan de leiding door als iemand anders het kind ophaalt. Uw kind wordt zonder bericht 

van de ouder(s)/ verzorger(s) aan niemand anders meegegeven! 

- Er wordt niet gerookt in het kinderdagverblijf. 

- In de tas mag geen medicatie zitten, dit voor veiligheid van de kinderen. 
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-  Graag namen schrijven in de jassen en tassen van de kinderen, dit om verwarring te 

voorkomen; zowel voor de leidsters als voor degenen die de kinderen komen ophalen is dit 

gemakkelijk. 

- Kinderen dienen schoon en verzorgd gebracht te worden. 

- Kinderen mogen niet zonder begeleiding van ouders / verzorgers naar de buitendeur.   

Ouders / verzorgers dienen hier zelf ook op te letten! Dit voor de veiligheid van hun eigen 

kind en de andere kinderen. 

- De stelregel is dat een ziek kind het kinderdagverblijf niet mag bezoeken. Dit omdat het 

belang van het kind voorop staat en een ziek kind voelt zich het fijnste bij zijn ouders. 

 

 


