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werkplan 

buitenschoolse opvang met centrale 

vakantieopvang 

 

Locatie: Grote Vuurvlinder 

Datum: januari 2019 

 
agogisch beleidsplan Doo 
                                                                            Augustus 2015 

Voorwoord 

 
U ontvangt dit  werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie.  
We hebben bij Doomijn een pedagogisch beleidsplan dat voor u inzichtelijk is op onze website (www.doomijn.nl) en op het ouderportaal.  
In dit werkplan werken wij de onderdelen uit het pedagogisch beleid verder uit, daar waar een onderwerp locatiegebonden is.  
Ons pedagogisch beleid is in overeenstemming met de Centrale Cliëntenraad tot stand gekomen. Over dit werkplan heeft de oudercommissie meegedacht.  
Wij willen u vragen het plan zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van onze werkwijze en de afspraken die we binnen onze locatie hebben gemaakt.  

http://www.doomijn.nl/
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We wensen uw kind een fijn verblijf op onze locatie!  
 
Met vriendelijk groet,  
Team  BSO Grote Vuurvlinder 

 
 
 
 
     
Dit zijn onze openingstijden: 

brengen – halen 

Voor de Voorschoolse Opvang zijn wij geopend vanaf 7:30 uur. De kinderen kunnen vanaf die tijd worden gebracht. 

De kinderen tot groep 4 worden rond 8:15 uur naar school gebracht. De kinderen vanaf groep 4 mogen zelf naar hun 

lokaal lopen. Na schooltijd worden de kinderen uit school gehaald. In vakanties en op schoolvrije dagen kunnen de 

ouders/verzorgers hun kind(eren) tussen 7.30 uur en 9.00 uur brengen. Tussen de middag kunnen de kinderen  

gebracht en gehaald worden tussen 12:30 uur en 13:15 uur. Bij het haalmoment, welke vanaf 16.00 uur is, is er een 

korte overdracht naar ouders toe over de belevingen van hun die middag of dag. We proberen het kind bij dit 

gesprek te betrekken. 

We zijn geopend tot 18.15 uur. Onze locatie is afgesloten door middel van een toegangssysteem met 

toegangsdruppels/ -tags. Ouders/verzorgers ontvangen bij start 2 druppels om de locatie binnen te komen.   

Zo zien onze basisgroepen eruit:  

 leeftijdsopbouw per groep 

 aantal kinderen per groep 

 vaste groepsleiding per groep  

 aanwezige andere medewerkers/ 

volwassenen 

 Wanneer we in grote groepen ( 30+) 

activiteiten doen besteden we op de volgende 

De basisgroep heeft kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 en 6 tot 12 jaar. Met de 4-tot 9-jarige basisgroep drinken wij, 

bij een totaal kind aantal boven de 20, in een aparte ruimte. Er zijn 40 kindplaatsen op de grote Vuurvlinder. De  

kinderen zijn in twee basisgroepen verdeeld. Voor het aantal kinderen in een groep hanteert Doomijn de regels die 

zijn vastgelegd in het convenant Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Bij het samenvoegen van groepen 

en/of activiteiten buiten de groepen blijft het aantal kinderen per pedagogisch medewerker van kracht, maar wordt 

dan toegepast op het totaal aantal aanwezige kinderen op de locatie. Wel zal er van iedere basisgroep een 

medewerker aanwezig zijn. 

Bij activiteiten in grote groepen wordt er altijd gezorgd dat een medewerker van iedere basisgroep is ingezet. Deze 
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manier aandacht aan de basisgroep heeft dan ook de eindverantwoordelijkheid voor zijn ‘eigen’ kinderen. Kinderen brengen de eet-en drinkmomenten 

met hun eigen basisgroep door. Dit geldt ook voor de verjaardagen. Met de kinderen wordt duidelijk besproken dat 

zij altijd bij hun eigen medewerker terecht kunnen. Op deze manier borgen wij de emotionele veiligheid van de 

kinderen. Kinderen mogen ook in de nabijheid van de eigen medewerker en kinderen blijven. Het kind kiest zelf het 

moment om zijn ruimte uit te breiden.   

Dit zijn onze diensten: 

 vroege dienst 

 tussendienst 

 late dienst  

 pauzetijden 

Op maandag, dinsdag, donderdag  begint de eerste medewerker om 13:45 uur en werkt tot 18:15 uur. De tweede 

medewerker begint om 13:45 uur en werkt tot 17:30 uur. Op vrijdag begint een medewerker 11:45 uur tot 17:30 uur.  

Tijdens de schoolweken hoeven de medewerkers geen pauze te houden op maandag, dinsdag en donderdag. Aan 

de hand van de contracttijden van de kinderen worden de werktijden van de medewerkers ingezet. Wanneer de kind-

leidster ratio dit vraagt, worden de werktijden aangepast. 

In vakanties zijn de diensten anders, afhankelijk van het aantal kinderen. Bij een werkdag van meer dan 8 uur heeft 

de medewerker met de vroege dienst pauze van 12:30 tot 13:15 uur en de medewerker met de late dienst pauze van 

13:15 tot 14:00 uur. Op sommige dagen worden de diensten gesplitst. Een medewerker  van 7:30 uur-13:00 uur en 

een medewerker van 12:45 uur -18:15 uur.  

Zo organiseren we het begin en eind van de bso: 

 ontvangen in eigen groep 

 gezamenlijk ontvangen in …. 

 aanwezige groepsleiding 

Alle kinderen worden opgevangen in de eigen groep. Bij een groep groter dan 20 kinderen, vangen wij de 4 tot 8 

jarigen op in de peuterspeelzaal. Daar wordt  gezamenlijk gedronken en gegeten. De 8 tot 12 jarigen  worden 

opgevangen  in de BSO ruimte. Is de totaalgroep minder dan 20 kinderen worden alle kinderen opgevangen in de 

BSO ruimte. 

Bij 10 kinderen is er medewerker  aanwezig. Bij 11 t/m 20 kinderen zijn er 2 medewerkers aanwezig. Zo geldt dit 

voor beide basisgroepen. Aan het begin en eind van de dag kan het zijn dat het KDV en de BSO samengevoegd 

worden. Mits de leidster-kind ratio het toelaat.  

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk de vaste medewerkers te laten starten op de dag en indien nodig de 

invalmedewerker  te laten afsluiten. Ook proberen wij waar mogelijk een vaste invalkracht in te zetten, zodat er voor 

de kinderen een bekend gezicht aanwezig is. 
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Dit is ons dagritme: 

 dagritme 

Tijdens schoolweken: 

14:00 uur Eten en drinken voor de kinderen van de Tuindorpschool 

14:30 uur Eten en drinken voor de kinderen van de Franciscusschool 

15:00 uur Vrij spelen, aanbieden van activiteiten 

16:30 uur Eten en drinken voor alle kinderen 

Daarna vrij spelen tot de kinderen opgehaald worden. 

Tijdens vakantieopvang: 

10:00 uur Fruit en drinken 

12:00 uur Brood eten 

15:00 uur Drinken met een koekje 

16:30 uur cracker en drinken. De kinderen die vanuit de bso  gaan sporten kunnen wanneer ouders dat 
willen een boterham krijgen voordat ze naar hun sport vertrekken.    
 

Tussen de eet-en drinkmomenten is er tijd voor een activiteit of vrij spel 

Dit zijn onze rituelen: - Na het eten en drinken eerst vragen aan de leidster of ze van tafel mogen.  

- Na een activiteit eerst opruimen, voordat je met een nieuwe activiteit gaat beginnen. 

- Is er iemand jarig, dan vieren wij dit tijdens het eet- en drinkmoment. Wij zingen dan voor de jarige en de  

  jarige mag vertellen wat hij/zij allemaal gekregen heeft. De jarige mag een cadeautje grabbelen. En krijgt  

  van ons een verjaardagskaart. Daarna wordt de (gezonde)  traktatie uitgedeeld wanneer het kind dit mee heeft.  

Zo maken we afspraken met ouders over het 

wennen:  

Met nieuwe ouders is er een kennismakingsgesprek waarin de bijzonderheden rondom hun kind wordt 

doorgenomen. Ook staan we stil bij wat het voor u, als ouder, betekent om uw kind (voor het eerst) weg te brengen. 

We vullen de persoonlijke gegevens in en nemen de bijzonderheden rondom eten, drinken, enz. door. Daarnaast 

vullen we een afsprakenformulier in, onder andere over het wennen van een kind. De pedagogisch medewerkers 

kunnen kennis maken het kind en het kind leert de groep kennen. Het kind wordt dan extra begeleid en er is meer 1-
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op-1aandacht. Er wordt gesproken over de invulling van de dag of middag op de BSO. Het afsprakenformulier betreft 

een aantal punten waarop de ouder zijn of haar toestemming voor moet geven. In de groep op de iPad zijn de 

bijzonderheden rondom eten/drinken, medicijngebruik, e.d. per kind door de medewerkers terug te vinden.  

 

Wanneer een kind overgaat van de KDV groep naar de BSO, vindt er een overdracht plaats tussen de pedagogisch 

medewerkers van de verschillende groepen. Daarnaast worden de ouders uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek waarin de gegevens nog eens worden doorgenomen en de bijzonderheden over de 

betreffende groep worden verteld. In de aanloop naar de overgang dag wennen kinderen vaak een aantal keren in 

de volgende groep (afhankelijk van de inschatting hoe de overgang zal verlopen is ons uitgangspunt 1 à 2 keer). 

Indien de BSO het toelaat kan een kind van het KDV al vanaf 3,5 jaar zo af en toe even wennen. Hierbij kijken wij 

ook naar kind-leidster ratio en samenstelling van de groep. 

Extra dagdelen:  

 

De schoolvrije dagen. Ouders kunnen een margedagen pakket afnemen bij Doomijn en deze kunnen ze gebruiken 

voor de schoolvrije dagen. In het ouderportaal staat  benoemd hoeveel dagdelen de ouders nog hebben staan  om in 

te zetten voor de extra opvang .  

Wanneer een keer extra opvang nodig is, kan dit worden aangevraagd via de MijnDoomijn-app. Daarvan krijgt de 

BSO automatisch bericht en kan er worden bekeken of dit mogelijk is. De kind-leidster ratio is daarbij leidend. 

Zo is onze achterwacht geregeld:  

 wie is er bereikbaar en kan binnen 15 

minuten op locatie zijn?  

 welke volwassene is aanwezig in het pand 

als je alleen werkt en  afwijkt van de 

beroepskracht-kind-ratio (BKR). Waar is dat 

inzichtelijk? 

Locatie Doomijn Potterstraat  0561-611919 is de achterwacht. Daarnaast het eigen kinderdagverblijf op de locatie. 

Op het rooster staat aangegeven welke andere volwassen personen  in het pand zijn wanneer er alleen gewerkt 

wordt. Dat kan zijn:  

• De stagiaire ( 18 jaar of ouder)  

• Collega kinderopvang 

• De manager 

• De peuterspeelzaal 

• Personeel van de Tuindorpschool 
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De namen en telefoonnummers zijn te vinden in de GGD map. 

Bij slechts 1 beroepskracht op locatie wordt het op het rooster aangegeven wie er achterwacht is. Bijv. een collega of 

stagiaire(18+). 

Bovenstaande geldt ook bij afwijken van de kind-leidsterratio tijdens de drie-uurs regeling. Deze regeling houdt in  

dat er 3 uur op een dag mag afgeweken van de kind-leidsterratio. 

Op deze wijze bieden wij activiteit aan:  

 activiteiten per dag/week 

 gehanteerde methodiek bij… 

Themagerichte activiteiten worden aangeboden alsmede activiteiten behorende bij de seizoenen. Kinderen die bij 

ons op de BSO komen, mogen daar zelf invulling aan geven en ideeën voor inbrengen. Dit d.m.v de kinderraad, 

waarin de kinderen hun wensen kunnen uiten. 

De pedagogisch medewerksters van de BSO hebben een activiteitenschema, waarop elke dag activiteiten staan die 

er gedaan mogen worden. In de vakanties krijgen wij vanuit Doomijn een vakantieactiviteitenprogramma 

aangeleverd waarvan wij gebruik kunnen maken. 

Iedere maand gaat ‘Doomijn de buurt in’. Dit zijn activiteiten voor zowel BSO als kinderen uit de buurt. Elk kwartaal 

kunnen wij Doomijn breed activiteiten en workshops inkopen. Deze worden dan op wisselende dagen ingepland 

zodat alle kinderen de mogelijkheid geboden wordt er aan deel te nemen. 

Bij ons op de locatie hebben we centrale vakantie 

opvang. Zo gaan we dan om met de basisgroepen:  

Op het KDV en BSO komt het in vakanties soms voor dat een medewerker alleen werkt, omdat de bezetting het 

toelaat. Dan voegen we groepen samen of we gaan als uitstapje naar een andere locatie van Doomijn. Hierbij 

streven wij ernaar dat er een eigen pedagogisch medewerker bij aanwezig is. Ouders worden hier vooraf van op de 

hoogte gebracht.  

Op sommige dagen in de vakantie gaan we een of meerdere dagen samen werken met de kinderen en de 

medewerkers van de Paulus Potterstraat. Tijdens vakanties kan het gebeuren dat een van onze collega’s van de 

Paulus Potterstraat ook  op de groep staat. 

 

Extra dagdelen:  

Bij de aanvraag  van extra dagdelen zal, als het leidster-kind ratio dat wenst, een extra pedagogisch medewerker 
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ingezet worden. U kunt dus altijd een extra dagdeel afnemen in de vakantie. Mits u dit minimaal vier weken van te 

voren aanvraagt via MijnDoomijn-app. 

 

Samenvoegen of splitsen van groepen: 

Wij voegen of splitsen groepen daar waar het kan, vertrouwd en wenselijk is. Wanneer er groepen worden 

samengevoegd zal er altijd naar het pedagogisch belang van het kind worden gekeken. Het komt echter ook voor dat 

men groepen samenvoegt omdat er bijvoorbeeld veel ziekte is onder de kinderen en er beduidend minder kinderen 

aanwezig zijn. Wanner we dan gaan samenvoegen hebben de kinderen meer kinderen waar mee ze kunnen 

samenspelen. Deze kinderen ontmoeten elkaar ook tijdens het open deuren beleid. 

Ook is het mogelijk om het open-deurenbeleid te hanteren. Dat wil zeggen dat er bewust wordt gekozen om 

bepaalde kinderen samen iets te laten ondernemen, bijv. deelnemen aan activiteiten of gewoon spelen. Ook kan het 

verzoek vanuit een kind komen dat het bij een broertje of zusje wil eten of spelen. Wij vinden dat hiervoor de 

mogelijkheid moet bestaan. Het wil dan wel eens voorkomen dat een kind tijdelijk even op een andere groep 

aanwezig is. Het heeft zijn eigen basisgroep verlaten.  

Wij verlaten de basisgroep bij: 

 activiteiten met gedeelte van de groep (o.a. 

knutselen, buitenspelen, sport-spel, 

voorlezen) 

 samenvoegen van groepen voor bepaalde 

activiteit 

 samenvoegen groepen i.v.m. kind bezetting 

 samenvoegen/werken binnen kindercentra 

met … wanneer 

 uitstapjes naar … 

Kinderen verlaten alleen hun lokaal bij het buiten spelen (evt. uitstapjes) en bij het spelen/activiteitenaanbod in de 

hal of het speellokaal van school. 

Pedagogisch medewerkers organiseren uitstapjes en activiteiten buiten de  basisgroep binnen de onderstaande 

kaders: 

-12 jaar) en het 4-ogen principe (0-4 jaar) dienen ook tijdens 

uitstapjes geborgd te zijn. 

 begeleidt mag de beroepskracht 

binnen de wettelijke kaders (beroepskracht kind ratio) zelf bepalen. Wij gaan hierbij uit van de professie van de 

beroepskracht die daar bij de veiligheidsrisico’s zorgvuldig inschat en daar naar handelt. 

 staat hoe de pedagogisch 
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 anders … medewerker bereikbaar is. 

 volgens de wettelijke normen 

toegepast. 

 medewerker er van verzekerd 

zijn dat de auto APK-gekeurd is en dat er een inzittenden verzekering is afgesloten. De pedagogisch medewerker 

zorgt ervoor dat hij/zij ook tijdens uitstapjes beschikt over de kind gegevens en een mobiele telefoon. 

 

Mentorschap  Eens per jaar worden de kinderen middels een observatie lijst geobserveerd  door de mentor. Wie de mentor is van 

het kind staat ook vermeld in het ouderportaal. De observatiegegevens  worden vastgelegd in het kind-volgsysteem.    

De verdeling van de kinderen is op basis van de aanwezigheid van het kind en de medewerker zodat de mentor 

diegene is die het kind het meeste ziet. Bij langdurig uitval van de vaste collega streven wij er naar om de uren in te 

vullen door één invalkracht zodat hij/zij ook de mentorkinderen op dat moment over kan nemen.  

Onder de noemer kind bespreking bespreken wij de (zorg) kinderen tijdens iedere teamvergadering. Zijn er 

belangrijke dingen om te bespreken, dan doen wij dat gelijk en wachten niet tot de volgende vergadering. Uiteraard 

worden zaken ook met de ouders / verzorgers besproken. 

Dit is ons (lokaal gebonden) activiteitenaanbod: 

 Samenwerking met buurt/wijk en organisaties 

Doomijn gaat de buurt in, iedere maand veelal in samenwerking met buurt/wijk, sportverenigingen, school, 

bibliotheek, zwembad en omliggende winkeliers en bedrijven. 

 




