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INLEIDING  
 
Dit is het pedagogisch werkplan van BSO Padvinders.  
  
In dit pedagogisch werkplan, staan de dagelijkse gang van zaken en de manier waarop de pedagogisch 
medewerkers hun kerntaak vervullen, omschreven.  
 
Wij beschrijven in hoofdstuk 1 de pedagogische visie van BSO Padvinders.   
Voor de volledige tekst verwijzen wij naar het pedagogisch beleidsplan van BSO Padvinders.  
Vanaf hoofdstuk 2 wordt de dagelijkse gang van zaken en ons pedagogisch handelen beschreven. Hierbij maken 
wij de kanttekening, dat het hier gaat om een beschrijving van de opvangmomenten na school, schoolvakanties 
en de voorschool (vso).  
 
Dit pedagogisch werkplan, is een concrete uitwerking van het pedagogisch beleidsplan van  
BSO Padvinders. Al deze stukken liggen ter inzage op iedere locatie en kunnen ook per e-mail worden 
verzonden.  
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1. Pedagogisch visie BSO Padvinders 
 
Bij ons staat de eigenheid van het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en 
ontwikkeltempo. Om zich te kunnen ontwikkelen, heeft een kind geborgenheid en uitdaging nodig.  
BSO Padvinders wil kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen, die, ook in hun vrije tijd, 
hun eigen keuzes kunnen maken. Daarnaast vinden wij het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben 
bij BSO Padvinders en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!  
 
Onze pedagogische visie is in belangrijke mate gebaseerd en geïnspireerd op de opvoedingstheorieën van 
Maria Montessori. De honderd talen van het kind komen tot leven binnen de BSO door ons grote en 
gevarieerde activiteitenaanbod. Door kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten, spellen, 
knutselmaterialen, koken en het maken van uitstapjes ontdekken ze op deze manier waar hun talenten liggen. 
De elementen uit de opvoedingstheorie van Maria Montessori zien we terug in de manier waarop we 
materialen aan de kinderen aanbieden. Kinderen kunnen er zelf mee aan de slag en hebben niet de hulp nodig 
van de pedagogisch medewerker. Kasten zijn open, zodat kinderen kunnen zien wat er in zit en materialen 
worden vast klaargelegd voordat de kinderen naar de BSO komen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld meteen beginnen 
met knutselen. Wij helpen de kinderen het zelf te doen. De vrijheid die binnen Montessori zo belangrijk is, is 
duidelijk aanwezig binnen de BSO met name keuzevrijheid en tempovrijheid. De kinderen hebben de vrije keus 
om zelf te kiezen waarmee ze die (mid)dag willen spelen. Ook mogen ze zelf weten hoe lang ze ergens mee 
spelen. De wijze waarop wij met de kinderen omgaan, is gebaseerd op de principes van Thomas Gordon. De 
wijze waarop wij met de kinderen communiceren, is gebaseerd op de principes van Thomas Gordon. Wij 
spreken kinderen aan met ik-boodschappen, hierdoor laten we weten dat, wat we zeggen een persoonlijke 
mening is. Ook spreken we de kinderen aan op hun gedrag en maken dit ook duidelijk. Dus niet: je bent een 
druk kind, maar: ik vind dat je druk doet. We bieden de kinderen alternatieven wanneer we ongewenst gedag 
zien en geven hen complimenten die voor hen persoonlijk bedoeld zijn. Dus: ik vind dat je mooi kunt kleuren en 
niet: wat mooi. BSO Padvinders  biedt de kinderen een uitdagende omgeving met op hun leeftijd afgestemde 
materialen, die hun nieuwsgierigheid en creativiteit prikkelen en waarin zij keuzes kunnen maken en 
gestimuleerd worden tot zelfstandigheid, waarbij zij in de gelegenheid worden gebracht hun persoonlijke en 
sociale competenties te ontwikkelen.  

1.1 Speerpunten  
In het werkplan zullen de volgende vijf speerpunten worden uitgewerkt:  
 

 Plezier!: Wij zorgen ervoor, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij ons en dat zij met een plezierig 
gevoel op iedere (mid)dag bij ons terugkijken;  

 Samen en Alleen: Wij gebruiken de groepsdynamiek om kinderen uit te dagen en zorgen er tegelijkertijd 
voor ieder individueel kind echt te leren kennen;  

 Geborgenheid en Veiligheid: Wij zorgen er voor, dat de kinderen zich emotioneel veilig, gerespecteerd, 
gewaardeerd en geaccepteerd voelen bij ons;  

 Ontwikkeling naar Zelfstandigheid: Wij motiveren en stimuleren de kinderen om hun persoonlijke en 
sociale kwaliteiten op hun eigen unieke wijze, in hun eigen unieke tempo, te ontwikkelen;  

 Normen en Waarden: Wij stellen de kinderen in de gelegenheid zich normen en waarden, de cultuur van 
onze samenleving, eigen te maken;  

 
De vijf pedagogische middelen, worden besproken in het volgende hoofdstuk. 

  



Pedagogisch werkplan                         01-09-2016                                                                           Pagina | 6  
 

2. DE VIJF PEDAGOGISCHE MIDDELEN   
 
Wij hanteren de volgende pedagogische middelen, om de in paragraaf 1.1 genoemde speerpunten te 
realiseren:  
1. De interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind  

2. De interactie tussen de kinderen onderling: de groep  

3. De fysieke omgeving, zowel binnen als buiten  

4. Ons activiteitenaanbod  

5. Het spelmateriaal dat wij aanbieden  
 

2.1 De interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind  
Het eerste speerpunt is Plezier! Kinderen moeten plezier hebben op de BSO. Ieder moment waarop wij in 
contact zijn met de kinderen, is een pedagogisch moment. 
De pedagogisch medewerker is in die zin een ‘levend pedagogisch middel’.  
In onze omgang met de kinderen, handelen wij volgens de principes van Thomas Gordon. Wij gaan er vanuit, 
dat een kind niet stout is omdat hij stout wil zijn, maar dat hij iets ‘stouts’ doet of zegt, om aan een behoefte te 
voldoen (zoals behoefte aan aandacht, of duidelijkheid, of vriendschap).  
Als een kind iets doet wat wij niet goed vinden, dan keuren wij het gedrag, de handeling van het kind af, maar 
niet het kind zelf. Wij geven ik-boodschappen af en zeggen wat we wél verwachten van een kind en niet alleen 
wat niet mag. Bijvoorbeeld: ‘hou je goed vast’ in plaats van ‘val niet’. Ook leggen wij uit waarom wij gedrag wel 
of niet goedkeuren. Door actief te luisteren proberen we aan de behoeftes van het kind te voldoen.  
Hieronder volgt een opsomming van onderwerpen, die gedurende een dag op de BSO aan de orde komen en 
direct te maken hebben met de interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind 

Plezier bevorderend! 
Wij stralen plezier en enthousiasme uit.  
Wij werken met warmte en betrokkenheid  
Wij denken na over wat we doen, waarom we iets doen en wat we ermee bereiken  
Wij staan open voor nieuwe ideeën en vernieuwen steeds ons handelen  
Wij nemen de kinderen serieus.  
Wij werken gestructureerd.  
Wij spreken de kinderen aan op hun gedrag op een manier, die past bij hun leeftijd.  
Wij streven ernaar, dat de kinderen het naar hun zin hebben, zich geborgen voelen.  
Wij stellen ons open op voor zowel collega’s, kinderen als ouders.  
Wij stralen vertrouwen uit naar de kinderen, ouders en collega’s.  
Wij oordelen en veroordelen anderen niet op gedrag, uiterlijk, leeftijd, geloof of geslacht.  
Wij lossen geen problemen op voor de kinderen, maar helpen het kind naar een oplossing te zoeken. 
Wij bevorderen de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind 

Samen en alleen 
De groep is samen erg dynamisch en iedereen maakt zijn gerichte keus bij het spelen op de BSO. 
Op een bepaald moment zullen de oudere kinderen meer waarde  hechten aan hun privacy. Pedagogisch 
medewerkers vertellen daarom niet alles aan ouders. Kinderen stellen het op prijs als negatieve of 
beschamende zaken niet doorverteld worden. Bijvoorbeeld: Verliefdheden of een gegeven brutale mond. 
Pedagogisch medewerkers maken een bewuste keuze wat zij wel of niet aan ouders vertellen. Uiteraard zaken 
die gaan over veiligheid worden wel medegedeeld.  
Kind dossiers worden in een afgesloten kast bewaard. In notulen worden alleen de initialen van de kinderen 
genoemd. De overdracht naar collega’s is niet openbaar voor ouders.  
Wij verstrekken geen informatie over de kinderen aan derden, tenzij regelgeving ons hiertoe verplicht.  
Wanneer wij in pedagogisch opzicht een vraag hebben over een kind en wij hebben de behoefte deze vraag 
voor te leggen aan een externe deskundige, dan waarborgen wij hierbij altijd de anonimiteit van het kind. De 
kinderen hebben het recht af en toe alleen te spelen of alleen te zijn. Wij stellen hen hiertoe in de gelegenheid 
middels het creëren van hoekjes en tijdens momenten van vrij spel.  
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Kinderen willen alleen in een ruimte spelen, te denken valt dan aan muziek luisteren, lekker kletsen met elkaar, 
computeren. Wij respecteren deze behoefte, maar houden ook in de gaten of alles goed verloopt. De kinderen 
hebben een eigen bakje voor hun spulletjes 

Geborgenheid en veiligheid 
Wij bieden geborgenheid en veiligheid, door te zoeken naar wat bij het kind past.  
Dit kan betekenen een aai over de bol of een knuffel. Het gaat om de aandacht voor het kind, ieder op zijn 
eigen manier. Ieder kind, iedere dag! Geborgenheid en veiligheid creëren wij ook, door structuur aan te bieden, 
zoals een team van vaste pedagogisch medewerkers en heldere groepsregels en afspraken. Wij communiceren 
letterlijk op het niveau van de kinderen, door veel bij hun op de grond te zitten en door de knieën te gaan, om 
hen op ooghoogte te benaderen. Wij tonen betrokkenheid bij zowel het kind als bij de ouders. Ook dit geeft het 
kind een gevoel van veiligheid.  

Gewetensvorming  
Zelfstandigheid houdt niet alleen in dingen zelf kunnen doen, minstens even belangrijk is het om zelf te weten 
wat goed en fout is. Bij jonge kinderen moet dit geweten nog gevormd worden. Als kinderen vier jaar zijn, 
hebben ze meestal wel iets van een innerlijke rem, maar de vorming van het geweten is nog niet voltooid.  
De pedagogisch medewerker houdt hiermee rekening door vriendelijk, maar consequent en duidelijk kinderen 
aan bepaalde regels te houden en uit te leggen waarom deze regels gelden. Het kind leert zo langzamerhand 
wat wel en niet mag en waarom. Hierbij leggen wij de nadruk op positief gedrag. Negatief gedrag keuren wij af, 
maar niet het kind zelf. De pedagogisch medewerkers zijn zich constant bewust van hun voorbeeldfunctie.  

Halen en brengen 
De pedagogisch medewerkers halen de kinderen van school. Onderweg naar de BSO maakt de pedagogisch 
medewerker een praatje met de kinderen over hoe het op school was en wat ze onderweg zoal tegenkomen. 
Kinderen die zelfstandig mogen komen, komen zelfstandig naar de buitenschoolse opvang. Als de ouders de 
kinderen komen ophalen, wordt er nog even een praatje gehouden over wat de kinderen die dag gedaan 
hebben. BSO Padvinders  heeft alle afspraken omtrent het halen en brengen van de kinderen op de BSO, 
hieronder vastgelegd.  
 
Het kenmerkende aan buitenschoolse opvang (BSO) is dat kinderen gebracht en opgehaald worden naar / van 
school. Sommige oudere kinderen zullen en kunnen zelfstandig naar de BSO komen, hiervoor hebben de 
ouders een verklaring ingevuld en ondertekend. De meeste kinderen zullen echter door de pedagogisch 
medewerker van het kindercentrum worden opgehaald van hun eigen school. Dit kan zowel lopend of zij 
kunnen zelf komen . Aangezien de kinderen op verschillende scholen zitten is het belangrijk om hier een goed 
ophaalplan voor te hebben. Hieronder willen we aangeven hoe het ophaalplan bij BSO Padvinders is geregeld. 

Welke scholen liggen in het breng en haalgebied van BSO Padvinders: 

- Basisschool Achtsprong en 

- Basisschool de Rozemarn. 

Deze twee scholen liggen binnen een 0,5 kilometer van de buitenschoolse opvang. De kinderen  worden van 

school gehaald en naar de school gebracht door de pedagogisch medewerker per voet.   

Wachttijden 

Eenmaal aangekomen zal de pedagogisch medewerker maximaal 10 minuten wachten per school. Vervolgens 

zal de ouder, leraar of kind worden gebeld.  

Met de auto  

Er is ook een mogelijkheid dat de kinderen per auto worden gebracht en opgehaald. De chauffeur haalt de 

kinderen op in een personenauto en is in het bezit van een VOG. Ieder kind beschikt over een zitplaats.  De 

chauffeur geeft de overdracht door aan de pedagogisch medewerker. BSO Padvinders heeft een ongevallen 

verzekering met een dekking tot € 100.000 voor alle inzittenden.   
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Verantwoordelijkheid 

- Voor BSO Padvinders geldt dat de verantwoordelijkheid start op het moment dat uw kind in handen van 

ons personeel is. De school en/of leraar draagt uw kind af op de afgesproken plek (zie werkinstructies 

hieronder). Mocht uw kind niet aanwezig zijn op de afgesproken plek terwijl er geen afmelding is voor deze 

dag dan bellen wij de kind, ouders, noodnummer of leerkracht op. De school is tot 15 minuten na sluiting 

verantwoordelijk voor uw kind. Het kind moet in het schoolgebouw wachten tot het wordt opgehaald BSO  

- In het geval van voorschoolse opvang draagt de pedagogisch medewerker er zorg voor dat het kind in de 

school gebracht wordt dan wel op het plein onder de hoede van een leerkracht wordt achtergelaten. 

Daarmee eindigt de verantwoordelijkheid van BSO Padvinders en begint die van de school.  

- Komt een kind zelfstandig naar de buitenschoolse opvang of gaat het kind zelfstandig naar school, dan 
eindigt de verantwoordelijkheid van BSO Padvinders bij het verlaten, respectievelijk begint de 
verantwoordelijkheid bij het betreden van de buitenschoolse opvang. Hiervoor wordt een 
toestemmingsformulier door de ouder getekend.  

- Komt een kind met de taxi naar de buitenschoolse opvang of gaat het kind met de taxi naar school, en 

vindt dit vervoer plaats onder verantwoordelijkheid van de ouder, dan eindigt de verantwoordelijkheid van 

BSO Padvinders bij het verlaten, respectievelijk begint de verantwoordelijkheid bij het betreden van de 

buitenschoolse opvang.  

Werkinstructies 

Bereikbaarheid 

De pedagogisch medewerker en chauffeur dienen ten alle tijden een mobiele telefoon bij zich te hebben, 

tijdens het vervoer van de kinderen. De actieve achterwacht, leiding, ouders en eventueel de leidster kunnen 

haar op deze manier bereiken.  

Route 
Het ophalen vindt altijd plaats volgens een vaste looproute van de school naar de BSO en terug.  
De pedagogisch medewerker haalt de kinderen op van basisschool de Achtsprong en de Rozemarn.  
Deze route is bekend bij de kinderen en de pedagogisch medewerker en is daarnaast bekend bij de actieve 
achterwacht op het kinderdagverblijf. Er zijn ook kinderen die zelf mogen komen naar de BSO. Hiervoor wordt 
een toestemmingsformulier van de ouder getekend.  

Ophalen en afzetten van de kinderen 
De pedagogisch medewerker heeft altijd een vaste standplaats waar de kinderen van de school worden 
verzameld. Dit spreekt de leidster af met het kind en de ouder.  
Vanaf hier vindt de overdracht vanuit de leerkracht(en) plaats. Eventuele opmerkingen of berichten van 
leerkrachten worden hier mondeling doorgegeven en op de locatie in het overdrachtsschrift genoteerd. Er is 
een rooster waarin staat welke kinderen op welke dag opgehaald moeten worden. 
De eerste keer dat een kind op school wordt opgehaald kan er ook een ouder van het kind op school aanwezig 
zijn (overleg met de ouder), zodat de ouder samen met zijn of haar kind kan zien hoe het ophalen verloopt, 
waar de verzamelplaats is en zodat de leerkracht (indien van toepassing) kan kennismaken met de pedagogisch 
medewerker van BSO Padvinders. (Zie ook protocol en werkinstructie wennen) 
Het afzetten van de kinderen gebeurd in de school, ieder kind loopt vervolgens zelfstandig naar zijn klas toe.  

 

Keuzes maken  
Kiezen is goed, maar dit betekent absoluut geen vrijheid blijheid.  
Wij willen de kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen, die hun eigen keuzes kunnen 
maken. Door zelf keuzes te maken, ontwikkelen kinderen een eigen persoonlijkheid met eigen voorkeuren en 
leren ze om te gaan met hun eigen normen en waarden. Ook leren ze zo verantwoordelijkheid te dragen voor 
de consequenties van hun eigen keuzes. We stimuleren het maken van keuzes onder andere doordat de 
kinderen niet verplicht zijn om mee te doen aan activiteiten, het is aan hen of ze deelnemen of toch liever vrij 
spelen. We helpen de kinderen inzien wat de gevolgen zijn van hun keuzes, zodat ze steeds beter in staat zijn in 
te schatten wat hun keuze voor hun betekent.  
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Mentorschap  
Ieder kind heeft een eigen mentor. De mentor is ook het aanspreekpunt voor de ouders.  
Met name in de beginperiode is dit duidelijk voor zowel de ouders als het kind.  
Wij streven ernaar dat iedere pedagogisch medewerker iets kan vertellen over het dagelijkse gebeuren en het 
verloop van de (mid)dag.  
Er is geen schriftelijke overdracht van de kinderen. Wel worden ze besproken in een maandelijkse 
teamvergadering.  

Motiveren  
Wij benaderen de kinderen positief: ‘Zullen we proberen?’ Wij laten de kinderen zien, vertrouwen in en respect 
voor hen te hebben. Door beloning en stimulans, proberen wij de kinderen te motiveren iets te doen, of een 
nieuwe stap in hun ontwikkeling te zetten. Als wij iets ‘moeilijks’ gaan knutselen, zorgen wij dat wij een 
voorbeeld klaar hebben. Dit stimuleert. Natuurlijk heeft het kind daarbij altijd de vrijheid om iets op zijn eigen 
wijze te maken. 
Als de pedagogisch medewerker alvast met een activiteit begint, motiveert en stimuleert dat en volgen de 
kinderen, die eerst niet wilden, vaak vanzelf. Door zelf enthousiast te zijn, stimuleren wij de kinderen.  

Normen en waarden  
Iedereen heeft zijn eigen normen en waarden en brengt deze over. Bewust, maar ook onbewust. Daarom 
vinden wij het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers zich realiseren wat hun eigen normen en waarden 
zijn en welke invloed die hebben op hun werk.  
De voorbeeldfunctie die de pedagogisch medewerkers hebben, is namelijk van ongelooflijk belang en van 
onschatbare waarde. Ook al blijkt over het algemeen, dat de normen en waarden van collega’s in grote lijnen 
overeenkomen, de kleine verschillen kunnen het soms heel lastig maken. Feedback hierover is daarom 
belangrijk en maakt dat men op één lijn zit naar de kinderen.  
Nieuw personeel gaat uit van de normen en waarden die gehanteerd worden op de groep en dient zich hieraan 
aan te passen. De praktische uitvoering van onze normen en waarden staan nader omschreven in diverse 
regels en is terug te vinden in de basishouding van de pedagogisch medewerkers. Wij houden ons zelf aan deze 
regels en spreken elkaar en de kinderen er op aan, als iemand zich er niet aan houdt. Soms komen de normen 
en waarden zoals gehanteerd bij BSO Padvinders  niet overeen met die van ouders. Het is belangrijk hier te 
allen tijde met ouders over in gesprek te gaan. Soms kan een middenweg gevonden worden, maar de 
pedagogisch medewerkers zullen nooit iets doen, wat tegen hun eigen normen en waarden of die van BSO 
Padvinders indruist.  

Observatie  
Elk kind dat zich fysiek en emotioneel veilig voelt in zijn omgeving, voelt zich daar prettig en op zijn gemak. Een 
kind dat goed in zijn vel zit kan gerust gaan spelen. Hij voelt de ruimte om te experimenteren en zijn talenten te 
ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor de term "welbevinden". Welbevinden is een algemeen positieve toestand 
waarin het kind verkeert. Dit welbevinden observeren wij jaarlijks op de BSO door middel van het instrument 
‘Kijk’. De mentor van het kind vult rond het eind van januari de observatielijst in. Wanneer uit deze observatie 
blijkt dat er zorgen zijn, maakt de mentor een afspraak met de ouders voor een gesprek waarin de zorgen 
besproken worden en gekeken wordt welke stappen zij samen kunnen nemen. Wanneer ons iets opvalt aan het 
kind tussen de observatiemoment in wordt ook contact gezocht met de ouders voor een afspraak. Ouders 
worden altijd op de hoogte gebracht van de uitgevoerde observatie.  

Bijzonderheden in de ontwikkeling of andere problemen  
Als wij bijzonderheden in de ontwikkeling of andere problemen opmerken dan bespreken wij dat eerst met 
onze collega’s en maken het dan ook herkenbaar bij de Directie. Ook bij twijfel wordt dit besproken in het 
teamoverleg. Als wij de zorg herkennen, dan bespreken wij het met de ouders. Afhankelijk van de ernst van de 
situatie, kan dit zijn tijdens een rustig haal- of brengmoment, of in een apart gesprek. Als de ouders onze zorg 
delen, dan wordt afhankelijk van de noodzaak, in overleg met externe partijen ingeschakeld voor expertise of 
een tweede blik. Wij werken met bijvoorbeeld Okido of ‘t Kabouterhuis. Dit doen wij alleen als het nodig is en 
als de ouder hier toestemming voor geeft. Ongevraagd doen wij dit niet.  
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Opvallend (negatief) gedrag  
Als een kind opvallend gedrag vertoont, observeren wij eerst of het momentopname is of structureel .   Wij 
maken hierbij geen gebruik van een observatieformulier maar het ‘kind schrift’ hierin wordt specifiek het soort 
gedrag, de speelactiviteit en tijdstip beschreven. Ook dit bespreken we met collega’s en de directie. Uiteindelijk 
bespreken we dit ook met de ouders. 
Als een bepaalde aanpak van het kind nodig is, dan bespreken wij dit in een teamoverleg en leggen dit 
schriftelijk vast. Eén lijn hierin is belangrijk, daarom worden ook de ouders ingelicht en gevraagd of het op 
school en thuis ook voor komt.  

Stimuleren tot zelfstandigheid  
Wij stimuleren de kinderen tot zelfstandigheid. De oudere BSO-kinderen controleren wij bijvoorbeeld pas 
achteraf en laten hun eerst zelf beslissen of tot een oplossing komen. Ook het leren voor zichzelf op te komen 
hoort bij het stimuleren tot zelfstandigheid. Wij gunnen het kind de tijd, om zelf duidelijk te maken wat het wil.  

Straffen en belonen  
Als een kind iets goed doet, leuks doet, iets gemaakt heeft, iemand geholpen heeft, belonen wij het kind door 
positieve aandacht, zoals een compliment, een duim omhoog, een applaus of een knuffel, of het kind mag zijn 
favoriete bezigheid doen. Door positief gedrag te belonen, wordt het gevoel van veiligheid en geborgenheid 
vergroot, het zelfvertrouwen gesterkt en de kans op negatief gedrag kleiner. Daarom vinden wij belonen 
belangrijker dan straffen. Iets doen wat niet mag, heeft over het algemeen te maken met uitproberen, 
ontdekken, grenzen leren kennen. Zoals Thomas Gordon zegt: Het kind is niet stout, het komt ons alleen niet 
uit wat hij doet. Wij leggen niet de nadruk op het woord ‘straffen’, maar benoemen het liever ‘bewust worden 
van regels, normen en waarden’. Als een kind iets doet wat niet mag, leggen wij uit waarom dat niet mag en 
vertellen wij wat wél mag. Hoe wij een kind benaderen, is mede afhankelijk van de leeftijd van het kind. Als een 
kind na drie waarschuwingen nog steeds datgene doet wat niet mag, zetten wij het kind even apart. Wij leggen 
het kind uit waarom het apart wordt gezet en vragen het kind dan om erover na te denken waarom het 
datgene doet wat niet mag. Een kind wordt nooit gecorrigeerd door het buiten de groep te plaatsen. Wij 
benoemen de consequentie van het gedrag van het kind. Soms bedenken wij samen met het kind de straf, 
waarvan hij vindt dat hij die verdient. Bijvoorbeeld: “Nu mag ik de rest van de dag niet meer daarmee spelen”. 
 
Om op een eenduidige manier om te kunnen gaan met straffen en belonen, is het belangrijk dat alle regels 
(omgangsregels, gedragsregels, groepsregels, huisregels) en de daaraan verbonden consequenties, voor alle 
pedagogisch medewerkers en de kinderen duidelijk zijn. Deze staan daarom beschreven in dit pedagogisch 
werkplan van BSO Padvinders.  
Wij passen de consequenties van het overtreden van regels op alle kinderen eenduidig toe.  
Als wij gewaarschuwd hebben, doen wij vervolgens ook wat wij gezegd hebben.  

Zelfvertrouwen  
Wij helpen het zelfvertrouwen van de kinderen te ontwikkelen, door hen positieve aandacht en complimenten 
te geven. Wij stimuleren de kinderen om zelf(standig) iets te doen, om iets ten minste te proberen. Wij nemen 
er genoegen mee, als een kind iets op zijn eigen wijze doet of probeert. 

2.2 De interactie tussen de kinderen onderling: de groep  
De algemene ontwikkeling en het welbevinden van het kind, worden beïnvloed door de groep.  
Kinderen leren van elkaar en zijn elkaars voorbeeld. In de groep leren kinderen om te gaan met anderen, 
waardoor zij zichzelf ook weer beter leren kennen. BSO Padvinders benut de groep als pedagogisch middel, om 
de kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen en zich zo voor te bereiden op de 
maatschappij en het sociale leven in die maatschappij. Hieronder volgt een opsomming van onderwerpen, die 
gedurende een dag op de BSO aan de orde komen en direct te maken hebben met de interactie tussen de 
kinderen onderling, in de groep.  
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Globaal dagprogramma  

 07:00 –  08:00: Het voorschool programma. Uw kind krijgt brood met allerlei 

verschillend beleg, vla of yoghurt met cruesli en water.  

 08:05 –  08:30: Uw kind wordt naar school gebracht. 

 14:00 –  14:45: De kinderen komen aan op de BSO, ondernemen zelf een activiteit of 

komen even bij.  

 14:45 – 15:00: Kringmoment, de leidster reflecteert de schooldag en neemt de 

planning door. 

 15:00 –  16:00: Kinderen spelen zelf in de hoeken of doen mee met de 

georganiseerde activiteit. 

 16:00 –  16:30: De kinderen krijgen een warme maaltijd. 

 16:30 –  17:30: Kinderen spelen zelf in de hoeken of doen mee met de 

georganiseerde activiteit.  

 17:30 – 17:40: kinderen eten snack of fruit.  

 17:40 – 18:00: Rustige activiteit, de kinderen lezen of kijken tv voor het ophalen.  

Eten en drinken  
Zoals hierboven aangegeven hanteren wij vier eetmomenten. Wij schenken alleen water omdat wij letten op 
de hoeveelheid suikers die het kind binnen krijgt.  Net zoals bij de normen en waarden blijkt over het 
algemeen, dat de ideeën van collega’s over het eten en drinken, in grote lijnen overeenkomen. Maar, de kleine 
verschillen kunnen het soms lastig maken. Met name voor de kinderen: Moeten ze eerst hartig en dan zoet? 
Moeten ze eerst wat drinken voordat ze de volgende boterham mogen pakken? Wij werken hierin kind volgend 
en hanteren hiervoor geen strikte regels. De kinderen hebben ook ten aanzien van hun eten keuzevrijheid. Wel 
zorgen wij ervoor, dat er ruim voldoende keuze én voldoende afwisseling in gezonde voeding is. Wij stimuleren 
de kinderen om gezond en verantwoord te eten en te drinken. Wij hanteren de volgende afspraken en 
aandachtspunten rondom de eet-en drinkmomenten:  
- vóór het eten wassen de kinderen en wijzelf onze handen  
- we laten de kinderen het broodbeleg zelf kiezen  
- we zorgen voor een gezellige sfeer tijdens het eten aan tafel 
- wanneer een kind iets niet lust of geen trek heeft, hoeft hij dit niet op te eten/drinken. Wel pogen, niet 

dwingen.  

De groep  
Wij werken met een basisgroep van maximaal 20 kinderen. De kinderen zijn vrij om te spelen met alle kinderen 
uit de basisgroep, zij zijn dus niet gebonden aan een leeftijdscategorie. Bij binnenkomst melden alle kinderen 
zich aan bij een vast punt op de locatie. Eén van de pedagogisch medewerkers houdt hier bij welke kinderen al 
binnen zijn en welke nog onderweg zijn. Kinderen krijgen de kans om zelf keuzes te maken bij de invulling van 
hun vrije tijd. Zij kunnen de activiteiten ondernemen, waar zij zin in hebben en spelen met die kinderen met 
wie zij willen spelen. Binnen de groepsruimte zijn er verschillende hoeken  met een ander accent en/of sfeer 
zoals een huiselijke sfeer, computermogelijkheden, knutselfaciliteiten, etc. Om wel de geborgenheid en 
veiligheid, te garanderen, hanteren wij binnen de buitenschoolse opvang het mentorschap. Ieder kind heeft 
een eigen mentor.  
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Groepsactiviteiten  
Als de kinderen bij ons komen spelen, kiezen zij meestal díe activiteit en díe kinderen uit, waarmee ze zelf 
willen spelen. Wij bieden een zo breed mogelijk activiteitenaanbod aan, zodat een kind ook andere interesses 
leert ontwikkelen. Activiteiten met de gehele groep organiseren wij op feestelijke momenten zoals een 
verjaardag, sinterklaas, of bij een ander groot themafeest.  

Kinderparticipatie  
In het kader van het leren keuzes maken, en het ontwikkelen tot zelfstandige personen, zijn wij een groot 
voorstander van kinderparticipatie op de BSO. Denk hierbij aan zaken als:  
- kinderen betrekken bij de aanschaf van spelmateriaal  

- werken met thema’s: kinderen zoveel mogelijk erbij betrekken wat ze dan willen doen.  

- in de vakanties vragen wat de kinderen willen doen  

- kinderen gaan mee, boodschappen doen  

- meebepalen wat hun straf/consequentie is, als ze iets gedaan hebben wat niet wenselijk is. 
- samen in de groep de film kiezen die ze willen zien. 

Pesten  
Wanneer er gepest wordt pakken wij dit direct bespreekbaar aan, want de impact van pesten kan erg groot 
zijn. Wij wijzen de kinderen die pesten, op de gevolgen.  
Wij trachten het kind dat gepest wordt weerbaar te maken, maar laten het kind eerst zelf experimenteren om 
er uit te komen, om zo te leren voor zichzelf op te komen. Ook in groepsverband wordt dit besproken.  
Jaarlijks besteden we hier met de kinderen extra aandacht aan. We maken samen huisregels en bespreken wat 
ze kunnen doen als ze gepest worden, of zien dat iemand gepest wordt.  

Seksueel gedrag 
Kinderen vinden ontdekken spannend. Zo maken kinderen weleens opmerkingen: ‘Wat heb jij?’ en ‘Wil je zien 
wat ik heb?’. Wij willen de kinderen op de BSO heel bewust maken van hun eigen kennen en zichzelf zijn maar 
ook leren grenzen aan te geven. Wij zullen dus absoluut nooit boos worden, maar het onderwerp wel 
bespreekbaar maken met kinderen. Kinderen vinden het zelf al een behoorlijk gênant onderwerp om over te 
hebben, maar een gesprek hoort zeker op deze momenten.   
 
Als er in een bepaalde situatie sprake is van seksueel gedrag tussen kinderen dan maakt de leidster dit in een 
aparte ruimte bespreekbaar. De  leidster zal de kinderen vragen stellen om de situatie helder te krijgen en zal 
daarbij wel zeggen dat het niet gepast is en tegen de regels in om seksueel gedrag te vertonen op de groep. Zij 
zal ook aangeven dat vragen stellen aan de leidster volkomen normaal is over het lichaam of twee mensen 
maar nogmaals benadrukken dat het (stiekem) aanraken, betasten, strelen etc. niet thuis hoort op de BSO.  
 
Mocht het onschuldig zijn geweest dan zullen wij uit respect voor hun privacy u niet altijd op de hoogte stellen 
dat zij dit gedrag vertonen. Is het gedrag seksueel overschrijdend dan natuurlijk wel in een persoonlijk gesprek. 

Regels  
Om samen prettig in een groep te kunnen functioneren, zijn regels nodig. Regels bieden structuur, waardoor de 
kinderen weten waar ze aan toe zijn, hetgeen een gevoel van veiligheid geeft. Door heldere regels en de 
voorbeeldfunctie de wij in het navolgen hiervan hebben, leren kinderen het belang kennen van normen en 
waarden en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast leren zij zich aan regels te houden en het waarvoor van de 
regels kennen. Vaardigheden, die hen verder helpen op hun weg naar zelfstandigheid. Soms worden 
groepsregels door omstandigheden gemaakt. Als kinderen bijvoorbeeld veel ruzie maken om een bepaald spel, 
dan maken wij gezamenlijk een regel over het gebruik van dat spel. Voor kinderen is het belangrijk, dat zij op 
de hoogte zijn van de groepsregels. Wij herhalen en evalueren daarom  de groepsregels minimaal twee keer 
per jaar en brengen wij deze specifiek onder de aandacht van de kinderen, door ze bijvoorbeeld zichtbaar 
(visueel gemaakt) op te hangen.  
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Ook geven wij de kinderen uitleg over het nut en het waarom van de regels en waarvoor ze niet overtreden 
mogen worden.  
 
Wij hanteren regels en omgangsvormen zoals:  
- Eerst opruimen voordat je met iets anders begint  

- Binnen lopen we voorzichtig en rustig door de ruimte. 

- Rennen is binnen verboden 

- Speelgoed is om mee te spelen en niet om mee te gooien (tenzij het hiervoor bedoeld is) of om stuk  te 
maken respect voor materialen en de wereld/natuur 

- Handen wassen voor we aan tafel gaan  

- Knutselactiviteiten worden aan een tafel gedaan  

- Meubilair gebruiken waarvoor het bedoeld is, dus de bank om op te zitten, de kasten om spullen in op te 
bergen  

- Bij binnenkomst melden op een vast punt  

- Ruzie eerst uitpraten en bespreken of en hoe je de ruzie had kunnen voorkomen  

- Vóór het middageten houden wij een kort moment waarbij we de dag van elkaar doornemen  

- We gaan met respect met elkaar om en praten zonder stemverheffing tegen elkaar  

- Aan tafel gedragen we ons correct 

- Wij praten niet met volle mond 

- Hand voor de mond bij het hoesten of niezen of in de ellenboog zakdoek(papier) 

- Alle speelgoed op de BSO wordt met elkaar gedeeld  

- Als een ander praat ben ik stil en luister ik actief 

- Elkaar respecteren en beleefd met elkaar omgaan  

- Wij pesten niet en als we zien dat een ander dit doet zeggen delen we dat we dit tegen de pedagogisch 
medewerkers  

- Samen spelen, iedereen mag meedoen, alleen spelen mag ook  

- Samen delen  

- Zeggen als iets kwijt of kapot is. 
 

Baldadigheid 

Dagelijks worden de kinderen erop geattendeerd dat samen spelen en voorzichtigheid met het 
speelmateriaal geboden is. Een ongelukje bij het spelen kan altijd gebeuren en zullen wij zeker niet 
bestraffen. Helaas hebben wij moeten ondervinden dat sommige kinderen toch opzettelijk spullen 
stuk maken en eigenlijk uit een vorm van baldadigheid spullen vernielen.  
 
Afhankelijk van de situatie zullen wij in overweging nemen of iets opzettelijk stuk is gemaakt of 
gewoon per ongeluk. Opzettelijk stuk maken van (speel)materiaal zal worden beboet afhankelijk van 
de waarde van het (speel)materiaal.  
 
De directie zal u uitleg geven waarom wij deze beslissing hebben genomen bij een dergelijke situatie 
en willen met u en uw kind een gesprek aangaan om dit uit te praten en voor de toekomst te 
voorkomen.  

Stimuleren van contacten  
Wij stimuleren de onderlinge contacten en pogen de kinderen bij elkaar te betrekken.   
Als een kind weinig contact heeft met andere kinderen, gaan wij eerst met dat ene kind spelen en zorgen wij 
ervoor dat dit zo uitdagend is, dat de andere kinderen er vanzelf bij komen.  
Net zoals volwassenen voorkeur hebben voor andere volwassenen, hebben kinderen ook hun voorkeur voor 
andere kinderen. Wij respecteren dit en dwingen kinderen niet om met andere kinderen te spelen, net zoals wij 
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ze dat ook niet onthouden. Slechts wanneer kinderen een negatieve invloed op elkaar hebben, dan bemoeien 
wij ons ermee en leiden wij dit in juiste banen. 

Vriendschappen  
Kinderen maken over het algemeen snel vriendjes op de BSO. Vaak zijn dat kinderen van dezelfde 
school/straat. Als een kind moeilijk vriendjes maakt, stimuleren wij het kind. Bijvoorbeeld door samen met het 
kind en een ander kind iets te gaan doen. Als kinderen elkaar absoluut niet liggen, dan respecteren wij dit. Wel 
leren wij ze hiermee om te gaan en ook het andere kind te respecteren.  

Vrije tijd  
BSO vindt plaats in vrije tijd van kinderen. Kinderen hebben een verdeling van hun dag in schooltijd en vrije tijd. 
Vrije tijd is de tijd na school en in de vakanties. Vrije tijd staat voor:  
* zelf kiezen  
* initiatief nemen  
* eigen interesses volgen  
* geen bemoeienis van volwassen  
* je mogen vervelen  

Wennen  
Voorafgaand aan de formele plaatsingsdatum stellen we kinderen en ouders in de gelegenheid te wennen aan 
de groep, de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers. Het intakegesprek voeren we samen met de 
ouders en het kind op de groep, waarbij we direct afspraken maken over het wennen. De wenperiode kan 
verschillen per kind en per leeftijd. Ook is de periode afhankelijk van de praktische mogelijkheden, gezien het 
maximale aantal kinderen per groep per dag. Over het algemeen komen kinderen twee keer een half dagdeel 
wennen (15:00 - 17:00 u.). Meestal brengen de ouders de eerste keer het kind en wordt het kind de tweede 
keer op school door de pedagogisch medewerkers meegebracht naar de BSO. Vaak worden de kinderen 
vroeger opgehaald dan de meeste andere kinderen, zodat er voldoende tijd is voor een goede overdracht 
tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Een ander aspect van het wennen is dat we gedurende de eerste 
maanden een kind zoveel mogelijk koppelen aan één pedagogisch medewerker, de mentor. De eerste weken 
begeleidt de mentor het kind. Waar mogelijk doen ze samen activiteiten. Als het kind zich niet gemakkelijk 
mengt in de groep, stimuleren we het kind te spelen met kinderen van wie we denken dat ze bij elkaar passen; 
bijvoorbeeld klasgenootjes. De mentor houdt het kind gedurende de eerste weken extra in de gaten en laat het 
kind kennismaken met de regels en gebruiken. 

2.3 De fysieke omgeving, zowel binnen als buiten  
De inrichting van zowel de binnenruimte als de buitenruimte, is zeer bepalend voor de sfeer, 
gebruiksvriendelijkheid en het gevoel van geborgenheid en veiligheid voor de kinderen. Een goed ingerichte 
ruimte nodigt kinderen uit tot spelen, ontdekken en gezellig of rustig samenzijn.  
BSO Padvinders besteedt daarom ruime aandacht aan de inrichting van de binnen- en buitenruimte.  
Hieronder volgt een opsomming van onderwerpen, die met de fysieke omgeving te maken hebben.  

Binnenruimte  
De kinderen kunnen samen met de pedagogisch medewerker aangeven hoe zij de binnen ruimte van tijd tot 
tijd opnieuw ingericht willen hebben. Daarnaast zal ook de Pedagogische medewerker de groepen zo 
aantrekkelijk mogelijk inrichten zodat de groepen niet een eentonig gevoel krijgen. Het ruime lichtinval maakt 
de ruimte erg openlijk en plezierig voor de kinderen  
 
Veiligheid  
Fysieke veiligheid is uitermate belangrijk, daarom voldoen onze gebouwen aan alle voor de kinderopvang 
geldende wet- en regelgeving. Jaarlijks houden wij een calamiteitenoefening, samen met de kinderen. 
Psychische veiligheid is minstens zo belangrijk. Hoe wij die bieden, dat blijkt uit hetgeen omschreven in de 
paragrafen 2.1 en 2.2 
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Buitenruimte  
BSO Padvinders gaat met de kinderen naar verschillende openbare buitenspeelplaatsen in de omgeving. De 
pedagogisch medewerker inspecteert de buitenspeelplaats voor aanvang altijd op  veiligheids-  en 
gezondheidsrisico’s.  
 
Op de BSO kunnen er ook bepaalde afspraken (regels) gemaakt worden met de kinderen, maar de pedagogisch 
medewerkers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de onderstaande regels. 
 
Veiligheid 
Met het buitenspelen wordt een zo veilig mogelijke speelplek gecreëerd met voldoende uitdaging. Voor de 
veiligheid van de kinderen zijn de volgende maatregelen genomen: 
- Kinderen dragen een opvallend hesje met het logo bij het naar buiten gaan. Hierop staat ons logo en 

telefoonnummer. 
- De pedagogisch medewerker controleert voor het betreden van het terrein of speelplaats of er zwerfvuil of 

uitwerpselen aanwezig zijn. 
- Er wordt alleen buiten gespeeld bij voldoende daglicht of goede verlichting. 
- De kinderen lopen buiten met schoeisel aan.  
- Koortjes van kleding en jassen worden weggewerkt of, indien noodzakelijk, verwijderd.  
- Afspraak met de kinderen: tijdens het buitenspel blijf je op de afgesproken speelplaats. Als er bijvoorbeeld 

een bal aan de andere kant van het hek/weg gehaald moet worden, wordt dit in overlegd met de 
pedagogisch medewerker. 

 
Weeromstandigheden 
Met het buitenspelen houden wij rekening met de weersomstandigheden. Als het koud is spelen we niet te 
lang buiten. Indien nodig vragen wij aan ouders om warme kleding mee te nemen, zoals een dikke jas, wanten, 
muts en sjaal. Bij warm weer wordt er extra drinken aangeboden en houden de pedagogisch medewerkers in 
de gaten of ieder kind voldoende vocht heeft binnengekregen, zeker bij kinderen die veel zweten. Als het heel 
warm weer is wordt er gezorgd voor voldoende verkoeling (handsproeier) en beperken de pedagogisch 
medewerkers de duur van het buitenspelen.  
 
Spelen in het zonnetje is fijn en in zekere mate ook gezond. Echter dienen kinderen beschermd te worden 
tegen de schadelijke gevolgen van het ultravioletlicht. Daarom worden in de zomermaanden bij zonnig weer de 
volgende maatregelen genomen: 
- Alle kinderen worden voor het naar buiten gaan ingesmeerd met antizonnebrand cream, factor 40. Als 

kinderen voor langere tijd buiten zijn, worden ze na twee uur opnieuw ingesmeerd met antizonnebrand 
cream. 

- Op de BSO is standaard antizonnebrand cream aanwezig. Indien een ouder graag wil dat zijn kind met 
andere antizonnebrand cream wordt ingesmeerd dan dient deze zelf meegenomen te worden.  

 
Meer over de risico’s en genomen maatregelen is te vinden in het apart document ‘Risico inventarisatie 
veiligheid’ en het ‘plan van aanpak veiligheid’. Deze stukken zijn in te zien op de locatie. 
 
Gezondheid 
Vanwege de hygiëne of gezondheid van de kinderen gelden met het buitenspelen de volgende maatregelen:  
- Als er buiten wordt gegeten of gedronken, dan worden er geen zoete dranken of   etenswaren genuttigd. 

Dit om te voorkomen dat er schadelijke  insecten op af komen.    
- Na het buiten spelen worden de handen gewassen.   
- Ervoor zorgen dat kinderen wegblijven van allergische of giftige planten (bijvoorbeeld berenklauw)    
 
Meer over de risico’s en genomen maatregelen is te vinden in het apart document ‘Risico inventarisatie 
gezondheid’ en het ‘plan van aanpak gezondheid’. Deze stukken zijn in te zien op de locatie. 
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2.4 Ons activiteitenaanbod  
Wij bieden zowel geplande als ongeplande activiteiten aan. De geplande activiteiten worden in een stencil A4 
uitgewerkt en ruim van te voren meegegeven aan de ouders. De ongeplande activiteiten vinden dagelijks 
plaats, aangepast aan de kinderen, het moment en de mogelijkheden van die dag.  
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die wij aanbieden.  

Buiten spelen  
De kinderen zijn vrij in hun keuze om binnen of buiten te gaan spelen. Wij stimuleren ze wel om naar buiten te 
gaan. Ze hebben op school al de hele dag binnen gezeten. Er is er altijd een pedagogisch medewerker 
aanwezig. Als de kinderen buiten spelen, mogen ze zelf kiezen wat ze willen gaan doen. In paragraaf 2.3 
(buitenruimte) staat uitgewerkt welke regels wij hanteren bij buitenspelen.   

Computeren, PlayStation & TV-kijken  
De kinderen mogen zelf bepalen of en hoe lang ze op de computer of de PlayStation willen en of ze TV willen 
kijken. Wij stimuleren ze hierbij wel, om dit verantwoord te doen en dus niet de hele middag. Afwisseling is 
belangrijk. Met kinderen die structureel langere tijd achter de computer of tv doorbrengen worden afspraken 
gemaakt over het gebruik. Omdat vaak meerdere kinderen op de computer of de PlayStation willen, worden er 
samen met de kinderen afspraken gemaakt over hoe lang ze ‘er op’ mogen. De oudere kinderen (8+) leren 
hiermee zelfstandig om te gaan en de andere kinderen hierop aan te spreken. Zij moeten dus in eerste 
instantie proberen dit zelf te regelen, door er samen afspraken over te maken of bijvoorbeeld een rooster op te 
stellen. Als de kinderen TV willen kijken, is dat een film, documentaire, of iets dat bij het thema van die week 
past. Wij kijken sowieso geen amusement  TV-programma’s. Soms nemen de kinderen zelf een film mee en 
soms huren wij een film.  

Feesten  
Het vieren van verjaardagen wordt afgestemd met de ouder. Het is niet verplicht om een verjaardag op de BSO 
te vieren met taart en/of een traktatie (let op, graag gezonde of minder zoete traktaties).  De leidster 
organiseert wel voor ieder kind een feestmuts, zingen een liedje, krijgt een cakeje en cadeau. De verjaardagen 
worden gezamenlijk gevierd en  van de BSO. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind 1 keer per jaar in het 
middelpunt van de belangstelling staat en leert daarom ook omgaan met positieve aandacht.   
 
Alle gebruikelijke nationale feestdagen worden verder gevierd zoals, Pasen, Pinksteren, Kerst en Sinterklaas. 
Hoe uitbundig iets wordt gevierd, wordt in overleg gedaan met de kinderen.  

Huiswerk  
Als ouders vragen of hun kind huiswerk mag maken op de BSO, dan krijgt het kind de gelegenheid hiertoe. Wij 
stimuleren het kind (op verzoek van ouders) om huiswerk te maken, maar dwingen het niet. Als een kind dit 
zelf aangeeft hebben wij hier uiteraard ruimte voor. 

Niets doen  
BSO is vrije tijd. Daarom mogen de kinderen ook ‘niets doen’. Dit betekent niet, dat kinderen zich vervelen, 
maar gewoon even willen zitten, hangen of kijken. Als dit lang duurt, stimuleren wij de kinderen wel om wat te 
doen, maar zetten hier niet al te veel druk achter. Zolang zij het naar hun zin hebben en anderen er niet mee 
lastig vallen, moet ‘niets doen’ kunnen. 

Sportactiviteiten 
Wij zullen met de kinderen uitstapjes organiseren met een sportief tintje.  Wij zullen inventariseren wat de 
kinderen interessant lijkt om te doen. Zij zullen door professionele sportinstructeurs begeleiding krijgen in de 
sport. Wij stimuleren kinderen om een sport te beoefenen zodat zij kunnen ontdekken wat zij leuk vinden. Gym 
op school is vaak erg standaard en zal niet altijd specifiek gericht zijn op wat de kinderen leuk vinden.     

Muziek 
Wij zullen met de kinderen uitstapjes organiseren met een muzikaal  tintje.  Wij zullen inventariseren wat de 
kinderen graag zouden willen uitproberen. Zij zullen door professionele instructeurs begeleiding krijgen met 
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het instrument in een orkest of band. Wij stimuleren kinderen om een instrument te beoefenen zodat zij 
kunnen ontdekken wat zij prettig vinden.  

Uitstapjes & Vakantie  
Soms vinden er uitstapjes plaats met de kinderen zoals naar een speeltuin in de buurt, gaan we picknicken of 
gaan er een paar kinderen mee boodschappen doen. In de vakanties werken wij met thema’s. Wij bieden 
diverse activiteiten aan. Het blijft echter een vrije keuze van de kinderen of ze hier aan mee willen doen of niet. 
Soms gaan we een dagje uit naar een attractiepark, als het aantal kinderen, leeftijd van de kinderen, 
personeelsleden en helpende ouders dit toelaat. 
 
Veiligheid en gezondheid 
Voor de veiligheid dragen de kinderen net als tijdens het buitenspelen een ‘veiligheidshesje’. Dit hesje zorgt 
voor extra zichtbaarheid en herkenbaarheid in het verkeer en op de plaats van bestemming. De medewerkers 
dragen voor de herkenbaarheid een BSO Padvinders polo T-shirt.   
 
Met de uitstapjes zijn de volgende maatregelen genomen die te maken hebben met de veiligheid en 
gezondheid van de kinderen:  
- De pedagogisch  medewerker geeft ten alle tijd het goede voorbeeld wat betreft verkeersregels en 

veiligheid. 
- Als er gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoersmiddelen worden de kinderen altijd geacht in kleine 

groepjes zichtbaar voor de pedagogisch medewerker of medebegeleider volwassen te lopen zodat zij het 
overzicht behouden.  

- Wanneer er een bezoek aan dieren wordt gebracht, is de medewerker er alert op dat een kind goed met 
de dieren omgaat. Het eventueel voeren van dieren gebeurt voorzichtig en onder direct toezicht van de 
pedagogisch medewerker. Na het contact met de dieren wassen de kinderen en   pedagogisch 
medewerkers de handen. Er wordt gezorgd voor goede handhygiëne 

- Wanneer kinderen in het bos hebben gespeeld worden ze gecontroleerd op teken. Tekenbeten kunnen 
worden voorkomen door het dragen van een lange broek (in de sokken), pet en dichte schoenen 

Workshops  
Wij zoeken altijd naar nieuwe ontwikkelingen binnen de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
zich kunnen ontwikkelen tot een volwaardig zelfstandig denkend persoon. De dagelijkse gang van zaken en 
algemene kennis hoort hier ook bij. Wij ontwikkelen zelf workshops of besteden dit uit. Te denken valt aan: 
kookcursus, kunst en tuinplezier. 
 

2.5 Het spelmateriaal dat wij aanbieden  
Wij kennen verschillende hoeken die verschillende soorten speelmateriaal bevatten. Dat de speelhoek bestaat 
en het materiaal er is betekent ook niet dat deze hoeken op ieder moment zichtbaar zijn.  

Leeshoek/muziekhoek 
Deze hoek is bedoeld voor kinderen die na een drukke dag op school het prettig vinden om rustig een boek  te 
lezen of  muziek te luisteren. Wij hebben een boekenrek met verschillende soorten boeken om in stilte te 
lezen. Daarnaast mogen ze er ook voor kiezen om muziek te luisteren met onze koptelefoons..   

Poppenhoek/hoek 

In de poppenhoek hebben wij een keukenblok,  bouwhoek en verkleedspullen. Deze hoek is 

voornamelijk bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar, maar is daarnaast ook voor andere kinderen 

uitnodigend. 

TV-hoek 
In de chill-hoek kunnen kinderen die even ‘niets’ willen doen relaxen op de grote bank en zitzakken voor de TV 
zitten. Daarnaast mogen ze in overleg ook een playstation3 videospel aanzetten.  
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Speeltafel 
Aan de speeltafel kunnen kinderen puzzelen, bordspelletjes spelen, tekenen en KNEX of LEGO bouwen.  

Computerruimte 
Kinderen kunnen in onze computerruimte huiswerk maken en hebben ook toegang tot twee computers. Op 
deze computers mogen de kinderen huiswerk maken maar is geen verplichting. Ontspanning op de spelletjes 
programma’s is ook geen probleem.   
 
Wij zorgen ervoor dat wij voldoende en afwisselend spelmateriaal hebben voor de kinderen. Voor alle 
leeftijden, voor zowel binnen als buiten. Wij houden zoveel mogelijk rekening met trends en laten de kinderen 
meebeslissen bij de aanschaf van speelgoed. Wij hebben geen ‘agressiespeelgoed’ en agressieve 
computerspelletjes of DVD’s. 
 
 
=========================================================================================== 


